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ค าน า 

 จากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”             
ภาคสถาบันการศึกษาต้องวางระบบและก าหนดแนวทางในการรองรับการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อม
และบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้ก าหนดจัดโครงการ การประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่  11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่  20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561           
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการด าเนินการ
จัดการความรู้ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ  
 กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 
การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
และกลุ่มนักศึกษา ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (Oral and Poster Presentation) การเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” จ านวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเยี่ยมชมและลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนนิทรรศการ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี และงานแสดง
สินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา 
 เอกสารบทความแนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
และกลุ่มนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (Oral and 
Poster Presentation) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าหรือใช้อ้างอิง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ในทางวิชาการด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าของผลงานวิชาการ บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างด ี
   

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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ยุคดิจิทัล 

กุลธิดา สายพรหม 
มทร.พระนคร 

134 

020 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

อาคีรา ราชเวียง 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

143 

021 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 อาคีรา ราชเวียง 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

152 

022 การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก  
มทร.รัตนโกสินทร์ 

160 

023 การพัฒนาการเรียนรู้ : เครื่องมือการส่งเสริมการเรียนการสอน
ในยุค 4.0 

นิธินพ ทองวาสนาส่ง 
มทร.รัตนโกสินทร์ 

167 

024 กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศท่ีมีประสิทธิผล 
และเหมาะสมต่อนักศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ชัยวัฒน ์ประสงค์สร้าง  
มทร.รัตนโกสินทร์  

175 

025 รูปแบบการบริหารจัดการ STEM Education สู่โรงเรียน
เครือข่าย 

พวงทอง วังราษฎร์ 
มทร.ล้านนา 

184 

026 การพัฒนาบัตรประจ าตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา  
เพ่ือการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จิรวัฒน์ แก้วรากมุข 
มทร.ล้านนา 

190 

027 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส าหรับกระบวนการจัดท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

นริศ ก าแพงแก้ว 
มทร.ล้านนา 

198 

028 การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
โครงงานของมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดล าพูน 

วิสูตร อาสนวิจิตร 
มทร.ล้านนา 

205 

029 การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(สายสนับสนุน)  

ศรัญญา อินทร์ค าเชื้อ 
มทร.ล้านนา 

213 

030 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการท างาน 
กรณีศึกษา เทคโนโลยี QR code  

รัตนาภรณ์ สารภี 
มทร.ล้านนา 

217 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
031 ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการ

จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 
เสงี่ยม คืนดี  
มทร.ล้านนา 

224 

032 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิชาการ ณิชกมล โพธิ์แก้ว 
มทร.ล้านนา 

229 

033 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาส าหรับการท างาน
บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

หนึงฤทัย แสงใส 
มทร.ล้านนา 

235 

034 การบริการวิชาการเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือการ
จัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

นพดล โพชก าเหนิด  
มทร.ศรีวิชัย 

247 

035 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการ
ชุมชนนครศรีธรรมราช 

สุพัตรา ค าแหง  
มทร.ศรีวิชัย  

255 

036 การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ผ่องศรี พัฒนมณี  
มทร.ศรีวิชัย  

265 

037 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

ณิชา ประสงค์จันทร์ 
มทร.ศรีวิชัย  

271 

038 แนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปวีณา ลมุลศรี 
มทร.ศรีวิชัย 

279 

039 การประยุกต์ใช้ Google Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรเพ็ญ จันทรา 
มทร.ศรีวิชัย 

288 

040 สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จิราภรณ์ ถมแก้ว 
มทร.ศรีวิชัย 

298 

041 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 

สุปราณี วุ่นศรี 
มทร.ศรีวิชัย 

304 

042 การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

อัครเดช ศิวรักษ์ 
มทร.ศรีวิชัย 

314 

043 เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการจัดการความรู้ 
สู่การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง  

สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 
มทร.ศรีวิชัย 

321 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
044 การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนงานวิจัย ประภาศรี ศรีชัย 

มทร.ศรีวิชัย 
331 

045 กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อดิศักดิ์ จิตภูษา 
มทร.ศรีวิชัย 

340 

046 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นุชลี ทิพย์มณฑา 
มทร.ศรีวิชัย 

346 

047 การให้บริการทางวิชาการด้านการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง บ้านปากคลอง ต าบลบ่อ
หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

วรรณกร พลพิชัย  
มทร.ศรีวิชัย 

355 

048 การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ 
มทร.ศรีวิชัย 

362 

049 การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ใน
องค์กร 

กัญญาภัทร แก้วประภาค 
มทร.ศรีวิชัย 

369 

050 การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณค่า 
และมูลค่า ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา 

ปิยาภรณ์ อรมุต 
มทร.ศรีวิชัย 

376 

051 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดท าฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง 

ปวีณ์กร สุรบรรณ์  
มทร.ศรีวิชัย 

383 

052 บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ  
มทร.ศรีวิชัย 

390 

064 การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่องเพ่ือให้ทราบวิธีสอนร้อง
เพลงเรือตามแบบฝึก 

ศุภชาติ เสถียรธนสาร  
มทร.สุวรรณภูม ิ

399 

065 การบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบ
เพ่ือเกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

อ านวยพศ ทองค า 
มทร.สุวรรณภูม ิ

408 

066 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เรียน เล่น  
เห็น รู้  

ปราโมทย์ เหลาลาภะ 
มทร.อีสาน 

417 

067 แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อการบริหาร 
หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

สุรินทร์ อ่อนน้อม 
มทร.อีสาน 

427 

068 เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning 

เอกชัย แซ่จึง 
มทร.อีสาน 

436 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
069 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์เพ่ือรายงานสถิติการให้บริการ 
ชัยวัฒน์ แดงจันทึก 
มทร.อีสาน 

442 

070 พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้รับบริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์  
มทร.อีสาน 

450 

071 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ประสาน เอ้ือทาน 
มทร.อีสาน 

459 

072 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 

ชัดชัย รัตนะพันธ์  
มทร.อีสาน 

469 

073 เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บ
ค าสั่ง  

จุฑารัตน์ บุญค า  
มทร.อีสาน 

474 

074 พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ไกรศรี ศรีทัพไทย  
มทร.อีสาน 

480 

075 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ นพดล หงษ์สุวรรณ 
มทร.อีสาน 

488 

076 อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย ราชมงคลสกลนคร นพดล หงษ์สุวรรณ 
มทร.อีสาน 

491 

077 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education 
และสื่อสังคมออนไลน์  ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 

อัตพล คุณเลิศ  
มทร.อีสาน 

495 

078 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล Thailand 4.0 : 
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพชรไพรริน อุปปิง 
มทร.อีสาน 

500 

079 การจัดการแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ เลิร์นสแควร์    

วิภาสิทธิ ์หิรัญรัตน์  
มทร.อีสาน 

510 

080 การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการท่ีเป็นความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 

ชลาลัย เหง้าน้อย 
มทร.อีสาน 

515 

081 ระบบการจัดการเทียบโอน คณะเทคโนโลยีการจัดการ รัตนา สุมขุนทด  
มทร.อีสาน 

522 

082 การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับ
นักศึกษา 

ปนัดดา เพชรล้วน 
มทร.อีสาน 

528 

083 ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ทวีรัตน์ แดงงาม  
มทร.อีสาน 

534 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
084 แบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสา ร่มส้มซ่า 
มทร.อีสาน 

539 

085 การประชุมผ่านระบบออนไลน์ จักรพงษ์ คงดี  
มทร.อีสาน 

546 

086 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยใช้ระบบ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  
มทร.อีสาน 

554 

087 ผลส าเร็จจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  
มทร.อีสาน 

561 

088 การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด CDIO จิณณพัต โรจนวงศ์  
มทร.อีสาน 

573 

089 การพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา ภัณฑิรา สุขนา 
มทร.อีสาน 

580 

090 ประติมากรรมมวลเบา เสริมสร้างศักยภาพ SME  
ไทยแลนด์ 4.0 

ศตคุณ เดชพันธ์  
มทร.อีสาน 

589 

092 แนวทางการติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 

ลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง 
มทร.อีสาน 

597 

093 การบริหารจัดการห้องประชุมด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน 

สุพจน์ อภิรักษ์ธารา  
มทร.อีสาน 

606 

094 การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สุมาลี เอกพล 
มทร.อีสาน 

613 

095 แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์  
มทร.อีสาน 

620 

096 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คัดสรรองค์ความรู้
จากงานวิจัย 

ประทีป ตุ้มทอง  
มทร.อีสาน 

626 

097 การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 

สุเนตรา ทองจันทร์ 
มทร.อีสาน 

634 

098 จากความเสี่ยงสู่ความสุข สุเนตรา ทองจันทร์ 
มทร.อีสาน 

638 

099 EA การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสู่การขับเคลื่อน Thailand 
4.0 

เกียรติสุดา สมนา 
มทร.อีสาน 

643 

103 โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา 

วีระพงษ์ แดนดี 
สถาบันการพลศึกษา  

650 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
104 การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 
ปิติโชค จันทร์หนองไทร  
สถาบันการพลศึกษา 

654 

105 เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี ฐิตินันท์ พูลศิลป์ 
สถาบันการพลศึกษา 

664 

106 แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ
ศูนย์รักษ์ศิลป์ 

ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

673 

107 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ
ด้านศิลปกรรม 

จุฬาลักษณ์ สุทิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

679 

108 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภูริ วงศ์วิเชียร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

686 

109 การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

695 

110 การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

702 

111 กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ 
วิกสิตพงศ์ 

สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

713 

112 การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป นุกิจ สุขสวัสดิ์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

720 

113 การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับ
วิชาศิลปะปฏิบัติ 

ศักดิ์ชาย บุญอินทร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

726 

114 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบ าสุโขทัย 

เกษร เอมโอด  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

755 

115 การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน กิตติชัย รัตนพันธ์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

785 

116 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย ชูวิทย์ สุทธิปัญโญ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

797 

117 กระบวนการให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ สุระชัย สีบุบผา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

805 

118 เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เกษร เอมโอด  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

815 

119 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการท าผลงานทางวิชาการด้าน
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป 

สาริศา ประทีปช่วง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

829 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 
 

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ หน้า 
120 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 
ปรเมศวร์ พืชผักหวาน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

836 

121 วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ ธนพจน์ โพสมัคร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

842 

130 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง  
มรภ.จันทรเกษม 

848 

 
กลุ่มนักศึกษา หน้า 
009 การบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน : 

โครงการการพัฒนาหลักสูตร งานเชื่อมชั้นวางกระถางต้นไม้
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 

รจรินทร์ แสนค า  
มทร.กรุงเทพ  

855 

018 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิง
พาณิชย์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการ
ออกแบบ 

คมชาญ โชติวรอนันต์ 
มทร.พระนคร 

863 

019 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบ สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง 

กนกนาท ทรัพย์พานิช 
มทร.พระนคร 

873 

053 หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด  กษิดิศ มณีฉาย 
มทร.ศรีวิชัย 

883 

054 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มสาคู รักษณาลี จิตรรักษ์ 
มทร.ศรีวิชัย 

893 

055 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

นฤมล แก้วมี 
มทร.ศรีวิชัย 

897 

056 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชวิศา ราชพิบูลย์ 
มทร.ศรีวิชัย 

907 

057 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402 

กุลยา จันทร์เดช 
มทร.ศรีวิชัย 

921 

058 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

ชญานิศ ย่องนุ่น 
มทร.ศรีวิชัย 

935 

059 การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน สุภาวดี ผอมภักดี 
มทร.ศรีวิชัย 

948 

060 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ ศาสดา องศารา  
มทร.ศรีวิชัย 

955 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

กลุ่มนักศึกษา หน้า 
061 การพัฒนาน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง ศิริวรรณ ค ารอด 

มทร.ศรีวิชัย 
964 

062 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม วศิน นิยมเดชา 
มทร.ศรีวิชัย 

972 

063 การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่งหนาน
มดแดง 

ปริชญา เทพมณี 
มทร.ศรีวิชัย 

980 

100 ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูลควาย ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ 
มทร.อีสาน 

988 

101 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล 
Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง 

กัญญา บุญเกื้อ 
มทร.อีสาน 

997 

102 การจัดท าโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ศศิธร เรืองไพศาล 
มทร.อีสาน 

1007 

122 การคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่
ไม่เป็นการละเมิด 

กรรณวรรษ อินสว่าง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1015 

123 หลักการจัดภาพในวิชาองค์ประกอบศิลป์ ลักษมณ์ลดา เกตุกูล  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1022 

124 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ พีรวิชญ์ ใจห้าว  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1034 

125 การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

ดนุพล มาเย็น  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1041 

126 การใช้ค าและส านวนที่ปรากฏในรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ ศาตพร เกตุแก้ว 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1050 

127 การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์ พิมพ์ชนก ผลทวี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1052 

128 การสร้างค าสแลงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ เทย เที่ยว ไทย อมีนา ชิณวงศ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1054 

129 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาค าทายสมัยใหม่ สุพรชัย สุวรรณชาตรี   
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

1056 

131 เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ สุชานันท์ ฉบับแบบ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1058 

 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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บทสรุป 
 การจัดการความรู๎ด๎านการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ เป็นการดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนให๎อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ที่มีผลงานวิจัยที่พร๎อมจะเขียนบทความงานวิจัยเพ่ือ
ประกอบการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ  
 วิธีการดําเนินงานการจัดการความรู๎ เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการจัดการการองค๑ความรู๎ 
โดยเริ่มจากการสํารวจความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ มาสูํกระบวนการพัฒนาความรู๎ การถํายทอดความรู๎ 
ให๎กับบุคลากรกลุํมเปูาหมาย และการแบํงป๓นความรู๎ให๎กับอาจารย๑ประจํา และผู๎สนใจที่มีความต๎องการในการ
จัดทําบทความงานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ 
 ผลการสํารวจความต๎องการในการจัดการความรู๎ พบวํา อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความงานวิจัย
เพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ คิดเป็นร๎อยละ 51.86 และจากการดําเนินการจัดการองค๑ความรู๎ทําให๎ได๎บทความ
งานวิจัยที่นําไปเผยแพรํในงานประชุมวิชาการจํานวน 5 บทความ และมีบทความที่นําไปใช๎ประกอบการยื่นของ
ตําแหนํงทางวิชาการจํานวน 2 บทความ 
 
Summary 
 Knowledge management on research papers preparation for academic title application 
was aimed to support the lecturers in The Faculty of Home Economics Technology who already 
had their own research work and were ready to prepare research papers for academic title 
application. 
 The process of knowledge management was carried out in steps: starting from a survey of 
the need for knowledge management followed by a knowledge development procedure, 
knowledge transfer to the target group, and knowledge sharing with the lecturers and those 
who were interested in research papers preparation for academic title application. 
 The result was found that 51.86 % of the lecturers in The Faculty of Home Economics 
Technology needed the knowledge management on research papers preparation for academic 
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title application. The five research papers was publicized at an academic forum and two articles 
for academic title application. 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎  บทความงานวิจัย  ตําแหนํงทางวิชาการ 
 
บทน า 
 การจัดการความรู๎ด๎านการวิจัย เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กรซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) ที่
ดําเนินการรํวมกันโดยผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กร หรือหนํวยงานยํอยขององค๑กรเพ่ือสร๎างและใช๎ความรู๎ในการทํางานให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกวําเดิม นับวําเป็นงานสํวนหนึ่งที่จะชํวยพัฒนางานและพัฒนาคนในองค๑กรให๎มีความเข๎มแข็ง
ในด๎านการจัดทําผลงานวิจัยรูปแบบตํางๆ การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรตํอเนื่อง โดยมีเปูาหมาย 
คือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน ที่มีกระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ (วิจารณ๑ พานิช , 2548) ซึ่งระบบ
การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่เก่ียวพันกับการจําแนกความรู๎ การตรวจสอบความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ที่ผําน
การตรวจสอบแล๎ว การเตรียมการกรองความรู๎ การเตรียมการเข๎าถึงความรู๎ให๎กับผู๎ใช๎ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่สําคัญ 
คือ ทําให๎ความรู๎ถูกใช๎ ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับขึ้น (Henrie and Hedgepeth, 2003) และยังเป็นการชํวย
สร๎างความเข๎มแข็งด๎านการจัดการความรู๎ให๎แกํองค๑กรด๎วย 
 การยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ นับวําเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย๑ประจําคณะให๎มี
ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมป๓ญญาของประเทศที่จะต๎องสํงเสริมให๎
อาจารย๑ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค๑ความรู๎ในศาสตร๑สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่องเพ่ือ
นําไปใช๎ในการเรียนการสอน ซึ่งการดํารงตําแหนํงทางวิชาการนับวําเป็นสิ่งสะท๎อนการปฏิบัติงานดังกลําวของ
อาจารย๑ตามพันธกิจ (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) แตํเนื่องด๎วยคณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจํานวนอาจารย๑ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการไมํถึงเกณฑ๑
ที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได๎กําหนดให๎ทุกคณะในมหาวิทยาลัยควรมีจํานวน
อาจารย๑ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 60 ของจํานวนอาจารย๑ประจํา 
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จึงได๎เล็งเห็นความสําคัญในการจัดการองค๑ความรู๎ 
ด๎านการวิจัย ให๎กับกลุํมอาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เพ่ือมีจํานวนอาจารย๑ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการครบตามกําหนด ในการนี้คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎
จึงตั้งเปูาหมายในการจัดการองค๑ความรู๎ไปที่กลุํมอาจารย๑ประจําที่ยังไมํมีตําแหนํงทางวิชาการ เพ่ือนํามาเข๎าสูํ
กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ โดยจัดให๎มีการเข๎ามา
เรียนรู๎กระบวนการจัดทําบทความวิจัย จนกระทั่งไปสูํกระบวนการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ โดยผู๎เชี่ยวชาญที่
เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
วิธีด าเนินงาน 
 ในกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ มีวิธีการ
วางแผน และการปฏิบัติการ ดังตํอไปนี้ 

1. การสํารวจและการวางแผนความรู๎ 
ในขั้นตอนนี้เป็นการสํารวจสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํในป๓จจุบันถึงเรื่ององค๑ความรู๎ภายในองค๑กร 

เพ่ือให๎ทราบสถานะขององค๑ความรู๎ในป๓จจุบันของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
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มงคลธัญบุรี เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนด๎านความรู๎  และกําหนดกลุํมเปูาหมายในการพัฒนาองค๑ความรู๎ โดย
คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จํานวน 6 ทําน ดําเนินการกําหนดแผนการจัดการความรู๎ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ประชุมระดมสมองเพ่ือรํวมกันพิจารณาหัวข๎อเรื่องสําหรับการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการวิจัย  
2) ดําเนินการสํารวจความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎จากกลุํมอาจารย๑ประจําคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน เพ่ือนํามาหาผลสรุปของหัวข๎อการจัดการความรู๎ ประจําปีการศึกษา 
2559 ด๎วยวิธีการหาคําความถี่และคําร๎อยละความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ และนํามาจัดลําดับ
หัวข๎อที่อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความต๎องการให๎
มีการจัดการความรู๎มากท่ีสุด 

3) รวบรวมรายชื่อบุคคลที่เป็นแหลํงความรู๎ภายในและภายนอกคณะ โดยพิจารณาจากผู๎ที่มีผลงาน
ตีพิมพ๑เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติในระหวํางปี 2557 – 2559  

4) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อการจัดการความรู๎ 
 

2. การพัฒนาความรู๎ 
ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดหาความรู๎เข๎ามาในองค๑กร โดยวิธีการเสาะหาความรู๎ที่ต๎องการจากบุคคลที่

เป็นแหลํงความรู๎ภายในและภายนอก เพ่ือมาระดมสมองรวบรวมข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอการจัดการองค๑ความรู๎ 
และชํวยให๎เกิดการพัฒนาองค๑ความรู๎ให๎แกํบุคคลกลุํมเปูาหมาย โดยมีลักษณะรูปแบบการเรียนรู๎จากการอบรมและ
พัฒนา (learning from training and development) ซึ่งเป็นการรับการถํายทอดโดยตรงจากบุคคลที่มีความรู๎ 
โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ประกอบด๎วย 

1) แหลํงความรู๎ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จํานวน 4 ทําน 

2) แหลํงความรู๎ภายนอกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จํานวน 1 ทําน 

 

3. การถํายทอดความรู๎ และการแบํงป๓นความรู๎ 
ในขั้นตอนนี้เป็นการเผยแพรํกระจายความรู๎ไปสูํบุคคลกลุํมเปูาหมาย จํานวน 6 ทําน โดยการเน๎น

ประสิทธิผลที่เกิดจากการถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎เป็นไปอยํางครบถ๎วนมากที่สุด โดยคณะกรรมการจัดการองค๑
ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) ได๎ดําเนินการจัดทําสรุปองค๑ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการเขียนบทความวิจัยเผยแพรํในรูปแบบ 
Flow Chart และสําเนาเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน 
ได๎ใช๎ศึกษาข๎อมูลเพื่อประกอบการกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัยและดําเนินการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่น
ขอตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งข้ันตอนการดําเนินงานดังแสดงในภาพที่ 1  
 

กําหนดอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 
 

อาจารย๑กลุํมเปูาหมายกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัย 
 

อาจารย๑กลุํมเปูาหมายเขียนททความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ 
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อาจารย๑กลุํมเปูาหมายนําบทความวิจัยที่ผํานการตีพิมพ๑เผยแพรํไปใช๎ประกอบการยื่นขอตําแหนํง
ทางวิชาการ 

 
เผยแพรํองค๑ความรู๎ผํานชํองทางตํางๆ 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําองค๑ความรู๎ 
 

ดําเนินการแบํงป๓นความรู๎ที่เกิดจากการจัดการความรู๎ผํานชํองทางสื่อประชาสัมพันธ๑ เชํน เว็บไซต๑, 
Facebook Fan page, ปูายประชาสัมพันธ๑ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ฯลฯ เพ่ือให๎อาจารย๑และผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎ในการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทาง
วิชาการ 

จากกระบวนการจัดการความรู๎นั้น มีการใช๎ความรู๎เพ่ือกิจกรรมตําง ๆ มีการไปเสาะหาความรู๎ หรือ
อาจสร๎างขึ้นมาจากการทํางาน นั่นคือกิจกรรมหรืองานทุกอยํางสร๎างความรู๎ได๎ทั้งสิ้น ไมํวําจะทําอะไร ต๎องมีการ
สร๎างความรู๎เพ่ือให๎กิจกรรมนั้นไปถึงการปฏิบัติได๎จริง จึงจะกํอผลมหาศาล และที่สําคัญต๎องนําความรู๎นั้นมาทําให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนภายในกลุํม องค๑กร หรือเครือขํายด๎วย (วิจารณ๑ พานิช, 2546) ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการจัดการ
ความรู๎ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู๎ 
ที่มา: จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ (หน๎า 13), โดย วิจารณ๑  พานิช, 2546,  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ๑สายธุรกิจ. 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ สามารถ
รายงานผลและอภิปรายผลการดําเนินงานได๎ดังตํอไปนี้  

1. การสํารวจและการวางแผนความรู๎ 
ผลการสํารวจสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํในป๓จจุบันถึงเรื่ององค๑ความรู๎ภายในองค๑กร  ของคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการ

http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
http://www.handson.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20150318-images01.jpg
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วิจัย) ทั้ง 6 ทําน ได๎ดําเนินการประชุมระดมสมองเพ่ือรํวมกันพิจารณาหัวข๎อเรื่องสําหรับการจัดการองค๑ความรู๎ด๎าน
การวิจัย ซึ่งสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ได๎ทั้งหมด 3 หัวข๎อ ดังตํอไปนี้ 

1) เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการถํายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยฯ 
2) การจัดทําบทความงานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ 
3) เทคนิคการเขียน ว1ด   
จากการดําเนินการสํารวจความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎จากกลุํมอาจารย๑ประจํา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน เพ่ือนํามาหาผลสรุปของหัวข๎อการจัดการความรู๎ ประจําปี
การศึกษา 2559 สามารถสรุปผลได๎ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการความรู๎ (ด๎านการวิจัย) 
 
 จากภาพที่ 3 พบวํา คําร๎อยละความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความ
งานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ มีคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎อยูํในระดับสูงที่สุด คิด
เป็นร๎อยละ 51.86 และมีความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การถํายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยฯ และเรื่อง เทคนิคการเขียน ว1ด อยูํในระดับที่เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 
24.07 
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จึงได๎ดําเนินการจัดการองค๑ความรู๎ ในหัวข๎อเรื่อง 
การจัดทําบทความงานวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ โดยกําหนดบุคคลที่เป็นแหลํงความรู๎ภายในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 4 ทําน ประกอบด๎วย 
 1) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน๑วโรดม 
 2) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เลอลักษณ๑ เสถียรรัตน๑ 
 3) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สาคร ชลสาคร 
 4) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อรวัลภ๑ อุปถัมภานนท๑ 
 และกําหนดให๎ รองศาสตราจารย๑ ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน เป็นบุคคลถํายทอดองค๑ความรู๎จากแหลํงความรู๎
ภายนอกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

2. การพัฒนาความรู๎ 
ผลการจัดหาความรู๎เข๎ามาในองค๑กร โดยวิธีการเสาะหาความรู๎ที่ต๎องการจากบุคคลที่เป็นแหลํง

ความรู๎ภายในและภายนอก ทําให๎ได๎คํูมือประกอบการจัดการความรู๎ ในหัวข๎อเรื่อง การจัดทําบทความงานวิจัยเพ่ือ
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ยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นจากการสกัดความรู๎จากบุคคลที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งภายในคูํมือการจัดทําบทความงานวิจัยเพ่ือ
ยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ประกอบด๎วยเนื้อหาสํวนตํางๆ ประกอบด๎วย ความหมายของบทความวิจัย, ข๎อกําหนด
ในการใช๎บทความวิจัยในการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ, การเผยแพรํบทความวิจัย, ระดับการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย, กระบวนการเผยแพรํผลงานวิจัย, ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี, องค๑ประกอบของบทความวิจัย, เทคนิค
การเขียนบทความวิจัย, เทคนิคการตีพิมพ๑ และกระบวนการขอตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาตํางๆ ที่รวบรวมไว๎
ในคูํมือนั่นล๎วนมีความสําคัญอยํางยิ่งสําหรับผู๎ที่มีความต๎องการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงวิชาการ 

 

3. การถํายทอดความรู๎ และการแบํงป๓นความรู๎ 
1) การกําหนดอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 

ผลการถํายทอดความรู๎โดยการกําหนดกลุํมเปูาหมายบุคคลในการเข๎ารับการจัดการองค๑ความรู๎ 
โดยกําหนดกลุํมเปูาหมายเป็นอาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่มีผลงานวิจัยที่พร๎อมจะเขียนบทความวิจัยเพื่อประกอบการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ จํานวน 6 ทําน มา
เข๎าสูํกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ประกอบด๎วย 

(1) อาจารย๑วราภรณ๑   วงศ๑ปถัมภ๑          
(2) อาจารย๑กรณัท    สุขสวัสดิ์              
(3) อาจารย๑เกรียงศักดิ ์  สิงห๑แก๎ว    
(4) อาจารย๑อุไรวรรณ   คําสิงหา             
(5) อาจารย๑กฤติน  ชุมแก๎ว  
(6) อาจารย๑อรอุมา     คําแดง             

2) อาจารย๑กลุํมเปูาหมายกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัย 
เมื่ออาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน ได๎เข๎าสูํกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎จากบุคคลที่เป็น

แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้ง 5 
ทําน จึงดําเนินการกําหนดหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ๑เผยแพรํในงานปร ะชุมวิชาการ/
วารสารวิชาการ โดยอาจารย๑กลุํมเปูาหมายสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยของตนเองได๎ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 หัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํของอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 

ชื่อ – สกุล หัวข้อเรื่องบทความวิจัย 

อาจารย๑วราภรณ๑  วงศ๑ปถัมภ๑          การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ๎าทอกะเหรี่ยง 

อาจารย๑กรณัท  สุขสวัสดิ์             การพัฒนาลวดลายและหน๎าผ๎าขาวม๎าสําหรับ ชุดโอกาสพิเศษ 

อาจารย๑อุไรวรรณ  คําสิงหา            การศึกษาประสิทธิภาพการวาดภาพแฟชั่นของนักศึกษาหลักสูตรค
หกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค๎า 

อาจารย๑เกรียงศักดิ์  สิงห๑แก๎ว การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผําแผํนปรุงรส 

อาจารย๑อรอุมา  คําแดง             การเพ่ิมสารอนุมูลอิสระจากกลีบดอกบัวหลวงในน้ําสมุนไพรฝาง 
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ชื่อ – สกุล หัวข้อเรื่องบทความวิจัย 

อาจารย๑กฤติน  ชุมแก๎ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขนมถ๎วยฟูภาคใต๎โดยใช๎แปูงข๎าวสังข๑หยด
ทดแทนแปูงข๎าวเจ๎า 

 จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวําอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน ได๎ตั้งหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยที่
แตกตํางกันไปตามความถนัดในสาขาวิชาชีพของตน เพ่ือให๎ประสบผลสําเร็จในการเขียนบทความวิจัยและสามารถ
นําไปตีพิมพ๑เผยแพรํตํอไปได ๎ 
 

3) อาจารย๑กลุํมเปูาหมายเขียนททความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ 
เมื่ออาจารย๑กลุํมเปูาหมายสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยได๎แล๎ว คณะกรรมการ

จัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) ได๎กําหนดให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมายดําเนินการเขียนบทความวิจัย โดยได๎รับการ
ถํายทอดความรู๎และเทคนิคในการจัดทําบทความวิจัยจากบุคคลที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือให๎บทความวิจัยมีความถูกต๎องและ
สมบูรณ๑พร๎อมสําหรับการนําออกไปตีพิมพ๑เผยแพรํตํอไป และอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทํานสามารถเขียน
บทความได๎ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยบทความของอาจารย๑แตํละทํานได๎นําไปตีพิมพ๑เผยแพรํในงานประชุมวิชาการ
ตํางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 การเผยแพรํบทความทางวิจัยของอาจารย๑กลุํมเปูาหมายในการจัดการองค๑ความรู๎ 

ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย สถานที่เผยแพร่ 

อาจารย๑วราภรณ๑ วงศ๑ปถัมภ๑          การออกแบบและตัดเย็บชุด
สตรีมุสลิมจากผ๎าทอ
กะเหรี่ยง 

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
“Research 4.0 Innovation and 
Development SSRU’s 80th 
Anniversary” 

อาจารย๑กรณัท สุขสวัสดิ์             การพัฒนาลวดลายและหน๎า
ผ๎าขาวม๎าสําหรับ ชุดโอกาส
พิเศษ 

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
“Research 4.0 Innovation and 
Development SSRU’s 80th 
Anniversary” 

อาจารย๑อุไรวรรณ คําสิงหา            การศึกษาประสิทธิภาพการ
วาดภาพแฟชั่นของนักศึกษา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาออกแบบแฟชั่น
และการจัดการสินค๎า 

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 
“Research 4.0 Innovation and 
Development SSRU’s 80th 
Anniversary” 
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ชื่อ – สกุล ชื่อบทความวิจัย สถานที่เผยแพร่ 

อาจารย๑เกรียงศักดิ์ สิงห๑แก๎ว
  

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผําแผํน
ปรุงรส 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic 
Science and Technology 
Conference: ASTC)  

อาจารย๑อรอุมา คําแดง             การเพ่ิมสารอนุมูลอิสระจาก
กลีบดอกบัวหลวงในน้ํา
สมุนไพรฝาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI 
Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 
ภายใต๎หัวข๎อ “การจัดการวิจัยเชิง
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
4.0”  

อาจารย๑กฤติน ชุมแก๎ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขนม
ถ๎วยฟูภาคใต๎โดยใช๎แปูงข๎าว
สังข๑หยดทดแทนแปูงข๎าวเจ๎า 

อยูํในระหวํางการปรับแก๎และหาแหลํง
เผยแพรํ 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวําอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน สามารถจัดทําบทความวิจัยเพ่ือนําไปสูํ
กระบวนการตีพิมพ๑เผยแพรํในงานประชุมวิชาการได๎สําเร็จ จํานวน 5 ทําน และอีก 1 ทําน คือ อาจารย๑กฤติน ชุม
แก๎ว ยังไมํสามารถจัดสํงบทความไปเผยแพรํได๎เนื่องจากอยู๐ในระหวํางการปรับแก๎บทความวิจัยให๎มีความสมบูรณ๑ 
ซึ่งคณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ก็ได๎ทําหน๎าที่ในการสนับสนุนและดูแลการจัดทําบทความของอาจารย๑
กลุํมเปูาหมายตํอไป 

4) อาจารย๑กลุํมเปูาหมายนําบทความวิจัยที่ผํานการตีพิมพ๑เผยแพรํไปใช๎ประกอบการยื่นขอตําแหนํง
ทางวิชาการ 

หลังจากอาจารย๑กลุํมเปูาหมายนําบทความวิจัยไปเผยแพรํในที่ประชุมวิชาการ จํานวน 5 เรื่อง 
พบวํา มีอาจารย๑กลุํมเปูาหมายจํานวน 2 ทําน นําบทความที่ผํานกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู๎ (ด๎านการวิจัย) ไปใช๎ประกอบการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ประกอบด๎วย 

(1) อาจารย๑วราภรณ๑ วงศ๑ปถัมภ๑  บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิม
จากผ๎าทอกะเหรี่ยง  

(2) อาจารย๑กรณัท สุขสวัสดิ์ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาลวดลายและหน๎าผ๎าขาวม๎าสําหรับ 
ชุดโอกาสพิเศษ 

5) การแบํงป๓นความรู๎ 
ผลการดําเนินงานสร๎างองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ 

คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎  (ด๎านการวิจัย) ได๎ดําเนินการจัดการเผยแพรํองค๑ความรู๎ผํานชํองทาง
ประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลายชํองทางเพ่ือให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมาย อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ 
และผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎จากผลการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํง
ทางวิชาการ ซึ่งชํองทางในการเผยแพรํ ประกอบด๎วย 

(1) เว็บไชต๑คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ (www.het.rmutt.ac.th)  
(2) Facebook Fan page (Home Economics Technology, RMUTT) 
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(3) บริเวณบอร๑ดประชาสัมพันธ๑ และโต๏ะลงชื่อปฏิบัติราชการของอาจารย๑คณะเทคโนโลยี 
 คหกรรมศาสตร๑ ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

  
   (ก)     (ข) 
ภาพที่ 4 การเผยแพรํองค๑ความรู๎ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ (ก) บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ (ข) โต๏ะลงชื่อ

ปฏิบัติราชการของอาจารย๑ 
 

สรุป 
 การจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ เกิดจากการสํารวจ
ความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎จากคณาจารย๑คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน ซึ่งมีคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎เทํากับร๎อยละ 51.86 และ
จากการดําเนินการจัดการความรู๎ดังกลําวสามารถสร๎างคูํมือการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ 
เพ่ือเผยแพรํให๎กับอาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แล ะ
ผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาข๎อมูลเพ่ือประกอบการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ และการ
ดําเนินงานดังกลําวสามารถสร๎างบทความวิจัยออกเผยแพรํในงานประชุมวิชาการได๎จํานวนทั้งหมด 5 เรื่อง จาก
จํานวนอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 6 ทําน และมีอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 2 ทํานนําบทความวิจัยไปใช๎ประกอบการยื่น
ขอตําแหนํงทางวิชาการตํอไป 
 
บรรณานุกรม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557. กรุงเทพมหานคร: ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ภาพพิมพ๑. 
วิจารณ๑  พานิช. 2546. การจัดการความรู้ในยุคสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

สํงเสริมการจัดการความรู๎เพื่อสังคม (สคส.). 
วิจารณ๑  พานิช. 2548. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2548. กรุงเทพมหานคร: สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศ

ไทย. 
Henrie, M., & Hedgepeth, O. 2003. Size is important in knowledge management. Retrieved 

March 5, 2018, from http://www.tlainc.com/articl53.htm 
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

Active Learning and the Pedagogy Approach of Faculty of Home Economics and 
Technology 

 
อาจารย๑อรพินท๑ สุขยศ, ดร.ณัฐวัฒน๑ จตุพัฒน๑วโรดม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ 

อีเมล๑ : natawat_j@rmutt.ac.th 
 
บทสรุป 
           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได๎ตระหนักถึงความสําคัญที่ให๎
อาจารย๑ผู๎สอนมีความเข๎าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  สามารถวางแผน  ออกแบบและ
พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน  โดยบูรณาการเทคนิคการเรียนการสอนจากวิธีการที่หลากหลาย  การเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช๎ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน สํงเสริมปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียนและผู๎เรียนกับผู๎สอน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ได๎เห็นความสําคัญตํอการพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการสอนของอาจารย๑กลุํมเปูาหมายที่มีประสบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอด๎านการ
พัฒนาบัณฑิตของทางคณะฯ มาจัดทําการจัดการองค๑ความรู๎ (Knowledge Management: KM) ประจําปี
การศึกษา 2559 ผลการประยุกต๑ใช๎การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย๑กลุํมเปูาหมายพบวํา
นักศึกษามีความสัมพันธ๑ทางการเรียนรู๎มากข้ึน นักศึกษาได๎แสดงออกในทางวิชาการ เกิดกระบวนการทางความคิด 
สร๎างองค๑ความรู๎รํวมกัน นักศึกษากล๎าเข๎ามาปรึกษาอาจารย๑มากขึ้น ห๎องเรียนมีเสียงที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ 
สํงผลให๎ห๎องเรียนไมํนําเบื่อ   ในที่นี้ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึง
เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทีเน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนที่เหมาะสมในการนําไปใช๎ใน
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” 

Summary  

          Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi is aware of the importance that the teachers have understanding in the process of 
teaching and learning, focusing on the learners who is important, planning, design and 
development of teaching techniques. By integrating teaching techniques from a variety of 
approaches. Active Learning is an instructional process focused on developing learning 
processes. Encourage learners to apply their skills and connect their knowledge to solve 
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problems or engage in future careers. Principles of Active Learning are the teaching methods. 
Various teaching techniques are used to design lesson plans and activities that motivate 
learners to participate in the classroom. Enhance interaction between learner and teacher. The 
Faculty of Home Economics recognizes the importance of developing and improving the 
teaching methods of the instructors with the experience of teaching up to 5 years, which is 
beneficial to the development of the Faculty. Knowledge management (KM) for the academic 
year 2016. The results of the application of Active Learning teaching of the target group found 
that students had more learning relationship. Students had expressed their attitudes in 
academic. The thought process. Create a common knowledge. Students were able to consult 
with teachers. The classrooms had a sound that come from the learning process. As a result, 
the classrooms were not boring. In this way, the Faculty of Home Economics Technology, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi offers a form of learning activities. The 
emphasis is on the role and participation of learners in the appropriate use in organizing 
activities. "Reduce lecturing to learn more" 

ค าส าคัญ : การเรียน, การสอน, Active Learning, คหกรรมศาสตร๑ 

บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข๎อมูลขําวสารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให๎การสื่อสารไร๎พรมแดน การเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลสามารถทําได๎ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิ
วัตน๑นี้สํงผลให๎ผู๎เรียนจําเป็นจะต๎องมีความสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องและเป็นผู๎แสวงหาความรู๎อยูํ
ตลอดเวลา ประกอบกับป๓จจุบันมีองค๑ความรู๎ใหมํเกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทําให๎เนื้อหาวิชามีมากเกินกวําที่จะ
เรียนรู๎จากในห๎องเรียนได๎หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด๎วยการ “พูด บอก เลํา”   ไมํสามารถจะพัฒนาผู๎เรียนให๎นํา
ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได๎ดี ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี  จากผู๎สอนที่มีบทบาทเป็นผู๎ถํายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู๎ชี้แนะ
วิธีการค๎นคว๎าหาความรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถแสวงหาความรู๎ และประยุกต๑ใช๎ทักษะตํางๆ  สร๎างความเข๎าใจ
ด๎วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย 

           การเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน “เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยําง
มีความหมายโดยการรํวมมือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน ในการนี้ ครูต๎องลดบทบาทในการสอนและการให๎ข๎อความรู๎แกํ
ผู๎เรียนโดยตรง แตํไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการจะทํากิจกรรม
ตํางๆ มากขึ้น และอยํางหลากหลาย ไมํวําจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑โดยการพูด การเขียน การอภิปราย
กับเพ่ือนๆ” 

Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
ประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
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จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช๎
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน สํงเสริมปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับ
ผู๎เรียนและผู๎เรียนกับผู๎สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคป๓จจุบัน อีกทั้งยังชํวยสํงเสริม student engagement, enhance 
relevance, and improve motivation ของผู๎เรียน หลักสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning คือ การสํงเสริมหรือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน ด๎วย
เทคนิคหรือกิจกรรมตํางๆ ผู๎สอนมีบทบาทอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎
ด๎วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย (Meaningful Learning) 

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธี                      
การจัดการเรียนรู๎หลากหลายวิธี เชํน 

- การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)   
- การเรียนรู๎เชิงประสบการณ๑ (Experiential Learning)   
- การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
- การเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
- การเรียนรู๎การบริการ (Service Learning) 
- การเรียนรู๎จากการสืบค๎น (Inquiry-Based Learning)   
- การเรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบ (Discovery Learning)  ฯลฯ 

 
            การเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน  (Active Learning)  ทําให๎ผู๎เรียนสามารถรักษา
ผลการเรียนรู๎ให๎อยูํคงทนได๎มากและนานกวํากระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียน เป็นฝุายรับความรู๎ (Passive Learning) 
เพราะกระบวนการเรียนรู๎แบบ Active Learning สอดคล๎องกับการทํางานของสมองที่เกี่ยวข๎องกับความจํา โดย
สามารถเก็บและจําสิ่งที่ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม มีปฏิสัมพันธ๑กับเพ่ือน ผู๎สอน สิ่งแวดล๎อม การเรียนรู๎ที่ได๎ผําน
การปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจํา ในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) ทําให๎ผลการเรียนรู๎ 
ยังคงอยูํได๎ในปริมาณที่มากกวํา 
 
วิธีด าเนินงาน 

         คณะกรรมการด๎านการผลิตบัณฑิตทําการสรุปหัวข๎อในการจัดการความรู๎ครั้งสุดท๎ายเพ่ือสรุปแบบฟอร๑ม 
(KM1) คณะกรรมการลงมติเลือกหัวข๎อเทคนิคการสอนและได๎ทําการสรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยแยก
ออกเป็นสาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาอาหารและโภชนาการ 2. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และ 3. สาขาคหกรรม
ศาสตร๑ โดยแบํงการประชุมเพ่ือสกัดความรู๎ด๎าน Active Learning เป็นจํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแตํละครั้งของ
การประชุมอาจารย๑กลุํมเปูาหมายที่มีประสอบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี ได๎มีโอกาสนําเสนอและเปลี่ยนประสบการณ๑
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การนํา Active Learning ไปประยุกต๑ใช๎ในรายวิชาที่ตนเองเป็นผู๎รับผิดชอบ และได๎รับข๎อเสนอแนะจากที่ประชุม
เพ่ือนําไปปรับใช๎ให๎มีประสิทธิภาพในครั้งตํอไป 

 
 

 

 

คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบด๎านการผลิตบัณฑิตประชุมทํา KM เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ได๎ทําการจัดประชุมเพ่ือนํารายงานความก๎าวหน๎าของอาจารย๑
กลุํมเปูาหมายที่มีประสบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี มาสรุปเป็นเลํมรายงาน เพ่ือนําไปสูํการสกัดเป็นคูํมือการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นการ
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังตํอไปนี้  

1. การเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  
2. การเรียนรู๎เชิงประสบการณ๑ (Experiential Learning)  
3. การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
4. การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
5. การเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
6. การเรียนรู๎การบริการ (Service Learning) 
7. การเรียนรู๎จากการสืบค๎น (Inquiry-Based Learning)  
8. การเรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบ (Discovery Learning) 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย 

รายวิชา: ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย 
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รายวิชา: เทคโนโลยีงานถักทอ 

 

 

 

 

 

รายวิชา: วิทยาการการประกอบอาหาร 

 
รายวิชา: ภาษาอังกฤษสําหรับงานออกแบบแฟชั่น และการจัดแสดงสินค๎าแฟชั่น 

 
รายวิชา: อาหารเพื่อสุขภาพ 
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รายวิชา: วิทยาศาสตร๑การอาหาร  

 

 

 

 

 

รายวิชา: ปฏิบัติการการใช๎มีด และวิชาไอศกรีมและเครื่องดื่ม 

 

 

 

 

 
สรุป 

จากการดําเนินงานการประชุม KM ทั้งสี่ครั้งที่ผํานมาในปีการศึกษา 2559 นั้นคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ
ด๎านการผลิตบัณฑิตประชุมทํา KM เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning       ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ได๎ทําการจัดประชุมเพ่ือนํารายงานความก๎าวหน๎าของอาจารย๑กลุํมเปูาหมายที่มี
ประสบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี มาสรุปเป็นเลํมรายงาน เพ่ือนําไปสูํการสกัดเป็นคูํมือการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นการจัดรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังรายวิชาดังตํอไปนี้ 

1. ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. เทคโนโลยีงานถักทอ 
3. งานใบตองกับชีวิตไทย    
4. ปฏิบัติการการใช๎มีด    
5. วิทยาการการประกอบอาหาร 
6. ภาษาอังกฤษสําหรับงานออกแบบแฟชั่น  
7. เทคนิคการจัดแสดงสินค๎าแฟชั่น 
8. อาหารเพื่อสุขภาพ  
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9. วิทยาศาสตร๑การอาหาร    และ  
10. ปฏิบัติการการใช๎มีด และวิชาไอศกรีมและเครื่องดื่ม 

 
โดยสรุป การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน โดยการนําเอาวิธีการสอน เทคนิค

การสอนที่หลากหลายมาใช๎ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรม กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน 
สํงเสริมปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ เรียนกับผู๎ เรียนและผู๎ เรียนกับผู๎สอน  เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู๎ประเภทหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคป๓จจุบัน ผลการปรับปรุงพบวํานักศึกษามีความสัมพันธ๑ทางการเรียนรู๎มากขึ้น นักศึกษาได๎
แสดงออกในทางวิชาการ เกิดกระบวนการทางความคิด สร๎างองค๑ความรู๎รํวมกัน นักศึกษากล๎าเข๎ามาปรึกษา
อาจารย๑มากขึ้น ห๎องเรียนมีเสียงที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ สํงผลให๎ห๎องเรียนไมํนําเบื่อ    ในที่นี้ทางคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที
เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนที่เหมาะสมในการนําไปใช๎ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  
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การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง 

เร่ืองอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

อาจารย๑ณัฐนาฏ เร๎าเสถียร1 

อาจารย๑ ร.อ.(หญิง)ชุติมา ทองวชิระ2 

1 อาจารย๑ประจําคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2 อาจารย๑ประจําคณะพยาบาลศาสตร๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร๑การแพทย๑เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ๑ 

 
บทสรุป 
 การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหาร
และโภชนาการของผู๎สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (Participatory Learning : PL) ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 
ขั้นประสบการณ๑ (Experience) ขั้นการสะท๎อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) ขั้นความคิดรวบยอด 
(Concept) และข้ันการทดลอง/การประยุกต๑แนวคิด(Experimentation/Application) (David A.kolb.1984 อ๎าง
ถึงใน พิสุทธา อารีราษฏร๑,2553) ซึ่งการจัดบริการวิชาการในชุมชนโดยใช๎การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมนี้ชํวยให๎
ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเป็นการดึงศักยภาพของผู๎สูงอายุที่มีอยูํให๎ปรากฏ มีความรับผิดชอบตํอ
การเรียนรู๎ของตนเอง ผู๎สูงอายุได๎ฝึกปฏิบัติวางแผนการทํากิจกรรมกลุํม เปิดโอกาสให๎ผู๎ สูงอายุเชื่อมโยง
ประสบการณ๑เดิมกับความรู๎ใหมํ ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการที่เรียกวํา การเรียนรู๎แบบสรรสร๎าง
ความรู๎ (Constructivism) (สุมณฑา พรหมบุญและอรพรรณ พรสีมา,2544)เป็นวิธีการที่ทําให๎ผู๎สูงอายุที่เข๎ารับการ
อบรมสามารถสร๎างความรู๎ของตนเองได๎โดยอาศัยประสบการณ๑และความรู๎เดิมของแตํละคน ผู๎สูงอายุจะมี
ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมนับเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎สูงอายุที่ติดบ๎านให๎พัฒนาเป็นผู๎สูงอายุที่เข๎าสังคมได๎อีกทางหนึ่ง
เพราะได๎เรียนรู๎กระบวนการทํางานการมีปฏิสัมพันธ๑รํวมกับผู๎อ่ืน สิ่งสําคัญของการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมคือชํวยให๎
ผู๎สูงอายุเกิดการพัฒนาทั้งด๎านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย (แสงดาว ถิ่นหารวงษ๑,2558) 
 จากการถอดบทเรียนพบวําป๓จจัยความสําเร็จในการจัดบริการวิชาการในชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของผู๎สูงอายุครั้งนี้คือ รูปแบบการบริการวิชาการที่ใช๎การ
จัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ผลสรุปของการดําเนินการทําให๎เกิดองค๑ความรู๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมี
สํวนรํวม 8 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นตอนที่  1 ประเมินป๓ญหาความต๎องการของผู๎สูงอายุ ขั้นตอนที่ 2 กําหนด
วัตถุประสงค๑ ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 5 
จัดทําโครงการจัดการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 7 จัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและติดตาม ซึ่งขั้นตอนที่ได๎สามารถนําไปประยุกต๑ ใช๎ในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านอ่ืนๆ 
ของผู๎สูงอายุในชุมชนได๎ตํอไป 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม การพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและ
โภชนาการ ผู๎สูงอายุ 
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Summary 

The purpose in this study is to share the experience of participatory learning 
management to improve quality of life and self-care for elderly in relation of food and nutrition 
at Wat Intharawat community Taling Chan District, Bangkok, Thailand. The participatory Learning 
(PL) process was consisted four stages (1) experience, (2) reflection and discussion, (3) refined 
concept and (4) experimentation (David A. kolb (1984) cited in Pisutha R-reradr,2010). The 
community-based academic service by using participatory learning management facilitates older 
people engage in the expression of empowerment. PL motivates older people to have 
responsibility for their own learning process; elderly can practice planning in a group activity. PL 
also offers opportunity for older people to connect their old experiences with a new 
knowledge. This is an integrated learning management design or Learning for creative 
knowledge. (Constructivism) (Surattham Prom Boon and Orapan Pornsima,2001). This nature of 
learning is encouragement older people to build their personal knowledge by using their own 
experiences and knowledge. Moreover, elderly people are more active by interacting with the 
environment. PL is encouraging older people who are home bound elder to get into society 
and can socialize from working process and interaction with others. In conclusion, PL is helping 
elder people to develop four domains including cognitive domain, affective domain and 
psychomotor domain (Saengdao Thinhanwong,2015)      

From the lesson learned study found that the key factor for community service provision to 
improve the quality of life and self-care in relation to food and nutrition of the elderly was 
academic service participatory learning management model. 

From the study can be summarized the process of the Lesson learned in regard to 
participatory learning management into 8 processes following (1) evaluation the needs of the 
elderly, (2) definable the objectives, (3) identifying the content and systematize the learning 
process, (4) selected the learning method, (5) providing the learning project, (6) designing the 
learning process, (7) organizing the learning process and (8) assessment and follow the result 
that can be applied to other aspects of life quality improvement for the elderly in the 
community. 

Key words : Participatory learning, Improve quality of life and self-care for  relation of food and 
nutrition, Elderly 
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บทน า 

 ประเทศไทยมีโครงสร๎างประชากรผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นในชํวงเวลา 30 ปีอยํางรวดเร็ว โดยปี พ.ศ. 2533 
ประเทศไทยมีผู๎สูงอายุเพียงร๎อยละ 4.6 เพ่ิมเป็นร๎อยละ 7.30 ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีประมาณการณ๑วําในปี พ.ศ. 
2563 ประเทศไทยจะมีผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 15.28 ของประชากรทั้งหมด และมีอายุเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมขึ้น โดย
เพศชายมีอายุเฉลี่ย 67.36 ปี และเพศหญิงอายุเฉลี่ย 71.74 ปี การเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วของประชากรผู๎สูงอายุและ
บริการสุขภาพที่พัฒนาขึ้นยังสํงผลกระทบตํอสภาพสังคม และเศรษฐกิจของประเทศอีกด๎วย (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2557) การเข๎าสูํวัยสูงอายุจึงจําเป็นต๎องให๎ความสําคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยที่เหมาะสมที่จะสํงผลตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการสุขภาพของผู๎สูงอายุในป๓ จจุบันจึงให๎
ความสําคัญกับการสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันและฟ้ืนฟูสภาพรํางกายควบคูํกับการดูแลรักษา ในการดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุจึงมุํงเน๎นการให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถดูแลตนเองทํากิจวัตรประจําวันได๎โดยไมํ
เป็นภาระแกํบุคคลในครอบครัว (Farrell,2005) และรับรู๎วําชีวิตมีคุณคํา 

 ป๓ญหาด๎านสุขภาพที่ผู๎สูงอายุไทยประสบอยูํคือ กลุํมโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ ซึ่งสํวนใหญํเป็นโรคเรื้อรัง 
เชํน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด การหกล๎ม เป็นต๎น จากการศึกษาวิจัยของวิภาพรรณ 
ประจวบเหมาะและคณะ.(2557)พบวําพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพสะท๎อนการมีวิถีชีวิตที่เอ้ือตํอการมีสุขภาพที่ดีของ
ผู๎สูงอายุ การรับประทานอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน๑ตํอสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก เป็นพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพอยํางหนึ่งที่เอ้ือตํอสุขภาวะที่ดี เป็นป๓จจัยในการลดหรือชะลอการเกิดโรคเรื้อรังและทุพพลภาพในผู๎สูงอายุ 
การลดพฤติกรรมเสี่ยง การสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงตํอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถลดคําโรคมะเร็งได๎ เป็นการลงทุนที่คุ๎มคําท่ีสุด 

 ภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการบริการวิชาการแกํสังคม โดยมีเปูาประสงค๑จะให๎ประชาชนได๎รับ
การบริการอยํางมีคุณภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นในการจัดบริการวิชาการแกํผู๎สูงอายุจึงต๎องจัดบริการให๎
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ (learning) แม๎จะพบวําการเรียนรู๎ของบุคคลจะเริ่มลดลงประมาณอายุ 40 -50 ปี และ
ลดลงมากขึ้นหลังอายุ 70 ปี แตํผู๎สูงอายุยังคงเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ได๎ ถ๎าการเรียนรู๎ของผู๎สูงอายุมีความสัมพันธ๑กับ
ประสบการณ๑เดิมที่ผํานมา และชํวงความสนใจ (attention span)ของผู๎สูงอายุที่สามารถมีสมาธิได๎ดีต๎องมีการ
ปฏิบัติควบคูํกันไปด๎วย ในการบริการวิชาการในอดีตนั้นการอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎สูงอายุในเรื่อง อาหารและ
โภชนาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในชุมชนมักจะจัดเป็นการอบรมแบบบรรยาย และพบวําความรู๎
กํอนและหลังการอบรมเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน๎อย โดยเมื่อทีมพยาบาลเยี่ยมบ๎านติดตามผู๎สูงอายุที่ปุวยด๎วยโรคเรื้อรัง
และผํานการอบรมในรูปแบบเดิมพบวํายังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมํเหมาะสม เชํน ยังรับประทานของทอด ปิ้ง
ยํางหรือการใสํเครื่องปรุงรสที่มีสํวนประกอบของน้ําตาล และเกลือ เป็นต๎น ทําให๎ควบคุมโรคไมํได๎ ซึ่งจากเหตุผล
ดังกลําวจึงได๎นํากระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (participatory learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่ Nicole (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2543) นักฝึกอบรมเชื่อวําเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
โครงสร๎างพ้ืนฐานของการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมมี 2 สํวนสําคัญ คือ การเรียนรู๎เชิงประสบการณ๑ (experiential 
learning) และกระบวนการกลุํม (group process) โดยผู๎อบรมจะต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
ครอบคลุม 4 องค๑ประกอบของการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) การจัดประสบการณ๑ (experiential) 2) การสะท๎อนความคิด
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และการอภิปราย (reflection and discussion) 3) ความเข๎าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and 
conceptualization) และ 4) การทดลองหรือประยุกต๑แนวคิด (experiment) ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎สูงอายุที่เข๎ารับการ
อบรมเกิดการเรียนรู๎ มีความเข๎าใจถึงวิธีการดูแลตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพและรู๎จักเลือกบริโภคอาหารได๎
ถูกต๎อง สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงาน (แคลอรี่) เหมาะสมกับวัยสํงผลให๎มีภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนตํอไป 

 ชุมชนวัดอินทราวาส เป็นชุมชนในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มีลักษณะของชุมชนเป็นเขตอนุรักษ๑ชนบทและ
เกษตรกรรมผสมผสาน เดิมเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย ป๓จจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงมาจากการสร๎าง
พ้ืนที่อยูํอาศัย พ้ืนที่ที่ให๎บริการวิชาการเลือกดําเนินการในเขตติดตํอกับมหาวิทยาลัย ลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ผู๎สูงอายุสํวนมากมีลักษณะที่พักอาศัยเป็นแบบหมูํบ๎านและบ๎านเดี่ยวมีที่ดินเป็นของตนเอง มีผู๎สูงอายุใน
ชุมชนจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2559 จํานวน 278 คน จากประชากรในชุมชนทั้งหมด 2,248 คน คิดเป็นร๎ อยละ 
12.37 เป็นชุมชนที่เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุแล๎ว สํวนใหญํมีอายุ 60-69 ปี ร๎อยละ 56.4 การศึกษาสํวนใหญํของผู๎สูงอายุ
จบชั้นประถมศึกษาร๎อยละ 36.9 ป๓จจุบันไมํได๎ทํางานร๎อยละ 57.3 ในด๎านสุขภาพพบวําผู๎สูงอายุที่มีคําดัชนีมวล
กาย (BMI) มากกวํา 24.9 ขึ้นไป (คําปกติ 18.5-24.9) ร๎อยละ 35.9 ซึ่งแสดงถึงการเริ่มอ๎วนและบางคนเริ่มเป็นโรค
อ๎วน มีผู๎สูงอายุที่ได๎รับการวินิจฉัยวําเป็นโรคเรื้อรังในกลุํมที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เชํน โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จํานวน 197 คน จากจํานวนผู๎สูงอายุ 278 คน จากการสํารวจลักษณะของผู๎สูงอายุในชุมชนดังกลําวได๎
เล็งเห็นถึงการที่ผู๎สูงอายุในชุมชนมีภาวะเสี่ยงตํอการมีคุณภาพชีวิตที่แยํลงและอาจเป็นภาระของประเทศในอนาคต 
คณะพยาบาลศาสตร๑เป็นคณะหนึ่งที่มีศักยภาพในการสร๎างความตระหนักและการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกัน การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุํมคน
และชุมชน จึงดําเนินการโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของ
ผู๎สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักในการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสมให๎กับผู๎สูงอายุ และผู๎สูงอายุสามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมใน 1 วันได๎ โดย
มีพลังงานเหมาะแกํผู๎สูงอายุในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาคือ ผู๎สูงอายุเลือก
ซื้ออาหาร จัดเมนูอาหาร สําหรับตนเองได๎ถูกต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมอบรม 

การด าเนินงาน 

 ในการจัดบริการวิชาการเพ่ือให๎เกิดการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งและยั่งยืนนั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําให๎
ชุมชน และภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวม จึงได๎ดําเนินการชี้แจงวัตถุประสงค๑ของการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุด๎านอาหารและโภชนาการนี้กับศูนย๑บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา และศูนย๑
สาขาวัดอินทราวาส ซึ่งเป็นผู๎ดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน
วัดอินทราวาส ประธานชมรมผู๎สูงอายุวัดอินทราวาส ซึ่งเป็นผู๎เข๎าใจและใกล๎ชิดกับผู๎สูงอายุในชุมชนมารํวมกัน
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานตามหลัก PDCA ดังนี้ 
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 ขั้นการวางแผนการดําเนินโครงการ (P) สืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่ในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุเมื่อปี พ.ศ. 2559 ข๎อมูลวิจัยพบวําผู๎สูงอายุมีป๓ญหาเรื่องอ๎วน โรคอ๎วน และโรคเรื้อรัง เชํน เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมํเหมาะสม จึงรํวมกับภาคีเครือขําย
สอบถามความต๎องการ รํวมกันกําหนดหัวข๎อและเปูาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุด๎านอาหารและ
โภชนาการ เพ่ือให๎การบริการวิชาการเกิดประโยชน๑และตรงกับความต๎องการของผู๎สูงอายุในชุ มชน ในขั้นการ
วางแผนงานมีการใช๎ขุมความรู๎ ความชํานาญของทีมภาคีเครือขําย และระดมความคิดเห็นกันในการออกแบบ
กระบวนการอบรมและติดตามประเมินผลดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่  1  การออกแบบกระบวนการอบรม 

 ในขั้นลงมือปฏิบัติในการจัดอบรม (D) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องด๎านอาหารและ
โภชนาการในผู๎สูงอายุ ผู๎จัดการอบรมได๎ดําเนินการสร๎างแผนการอบรม โดยเลือกกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวน
รํวมของกรมสุขภาพจิต (2543), Kolb, Rubin & Osland (1991) ซึ่งประกอบด๎วย แนวคิดของการเรียนรู๎เชิง
ประสบการณ๑และกระบวนการกลุํม แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ในผู๎ใหญํของ Knowler (1978) กําหนดวัตถุประสงค๑
เชิงพฤติกรรมในการอบรมที่เน๎นการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ความเข๎าใจและการนําไปใ ช๎ 
กําหนดเนื้อหาให๎ครอบคลุมการดูแลตนเองด๎านอาหารและโภชนาการในผู๎สูงอายุ ชนิดของอาหารที่ควรบริโภคและ
หลีกเลี่ยงการบริโภคตามข๎อจํากัดเรื่องโรค พลังงานที่ผู๎สูงอายุควรได๎รับในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การจัด
โปรแกรมท่ีสามารถควบคุมอาหารและน้ําหนักตัวได๎ และปฏิบัติการทําอาหารที่เหมาะกับผู๎สูงอายุ 

 กําหนดสื่อและกิจกรรมการอบรมให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ ได๎แกํ ใช๎สื่อเป็นบัตรคํา ภาพประกอบ 
และธนบัตรเสมือนจริง การอภิปรายกลุํมเล็ก (small group) พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎ และกําหนดขั้นการอบรบ
ดังนี้ 

 

Input 
-   แผนการอบรม 
-   รูปแบบกิจกรรม 

ที่ได๎ออกแบบไว๎ 
-   สื่อ, อุปกรณ๑และ 

วิธีการ 

Process 
-   กระบวนการเรียนรู๎ 

แบบมีสํวนรํวม 
-   กิจกรรมตามแบบแผน 

ที่ได๎จัดทําขึ้น 

Output 
ผลการประเมินกระบวน 
การเรียนรู๎กํอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงคุณภาพ 

Outcome 
-   ทัศนคติและความพึงพอใจของผู๎สูงอายุตํอการอบรม 
-   การพัฒนารูปแบบการอบรมในผู๎สูงอายุ 
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 ขั้นนํา เป็นขั้นตอนการสร๎างสัมพันธภาพและแบํงกลุํมผู๎สูงอายุเป็น 5 กลุํม ตามภาวะสุขภาพกํอนเริ่ม
กิจกรรมการอบรม 

 ขั้นอบรม เป็นขั้นตอนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในเนื้อหาเรื่องที่วางไว๎ในแผนการอบรมโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1)  การสะท๎อนความคิดและการอภิปราย เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎สูงอายุแตํละคนได๎แสดงความคิดเห็น
และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎มากยิ่งขั้น ซึ่งผู๎สูงอายุในแตํละคนอาจเห็นประเด็นหรือมีประสบการณ๑เรื่อง
เดียวกันได๎แตกตํางกัน ผู๎อบรมชํวยโดยให๎ผู๎สูงอายุทุกคนได๎มีสํวนรํวมแสดงออก 

2)  ความเข๎าใจและเกิดความคิดรวบยอดจากการสะท๎อนคิดและการอภิปรายในกลุํม แล๎วให๎ตัวแทนกลุํม
นําเสนอข๎อสรุปเกี่ยวกับสาระสําคัญของเนื้อหา ทําให๎ผู๎สูงอายุได๎ข๎อมูลที่ครอบคลุม เกิดความเข๎าใจและนําไปสูํ
ความคิดรวบยอด โดยผู๎อบรมชํวยชี้แนะและยกตัวอยํางให๎ชัดเจนยิ่งขั้น 

3)  การทดลองหรือประยุกต๑แนวคิด โดยให๎ผู๎สูงอายุนําความรู๎ที่เกิดขึ้นใหมํมากําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของตนเอง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ตลอดจนปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของผู๎สูงอายุเอง 

ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู๎อบรมและผู๎สูงอายุสรุปแนวคิดหลัก และเพ่ิมเติมความรู๎ในสํวนที่บกพรํอง ตลอดจน
เปิดโอกาสให๎ผู๎สูงอายุแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือนํามาปรับให๎แผนการอบรมและการ
บริการวิชาการมีความเหมาะสมดียิ่งขึ้น 

สําหรับการประเมินตรวจสอบ (C) ผู๎จัดการอบรมได๎จัดการประเมินกํอนเรียนโดยจัดกิจกรรมเพ่ือประเมิน
ความรู๎และการปฏิบัติตามประสบการณ๑เดิมของผู๎สูงอายุ และมีการประเมินระหวํางเรียนโดยมีการประเมินความ
สนใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การรํวมทํากิจกรรม และการประเมินหลังเรียนโดยประเมินจากการตอบคําถาม การ
นําเสนอและการลงมือปฏิบัติ 

หลังการประเมินตามแผนการอบรมที่วางไว๎ (A)  ทีมผู๎อบรมรํวมกันทบทวนหลังการอบรม(AAR) สรุปการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมทําให๎ได๎แนวทางการปฏิบัติเพ่ือนําไปพัฒนาในการจัดการบริการ
วิชาการในครั้งตํอไปให๎มีประสิทธิภาพ ได๎ดังแผนภาพที่ 2 
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ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของกลุํมอื่น 

หลักการคิดเรื่องของอาหารและโภชนาการที่ใช๎เป็นแนวทาง 

การปฏิบัตกิิจกรรม (อธิบายชิ้นงาน รูปแบบ วิธีการทํางาน การใช๎ทรัพยากร 
เชํน เงิน วิธีการประกอบอาหาร เครื่องปรุง) 

การปฏิบัตกิิจกรรมของกลุํม 

วิธีการระดมสมองและการมอบหมายงานของกลุํม 

แนวคิดของกลุํมหลังจากการปรกึษากันภายในกลุํม 

ประโยชน๑จากการแลกเปลีย่นเรียนรู๎กันภายในและระหวํางกิจกรรม 

กิจกรรมที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจากกลุํม 

ข๎อตกลงของกลุํมในประเด็นข๎างต๎น 
ความสนใจในคุณคําหรือประโยชน๑ 
ของอาหารและพลังงาน 
 

ข๎อคิดเห็นตํอแนวคิดและประเด็นการนําเสนอของกลุํม 

กลุํมสุขภาพปกต ิ
กลุํมโรคความดันโลหิตสูง 

กลุํมโรคเบาหวาน 
กลุํมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
กลุํมโรคไขมันในหลอดเลือด 

รูปแบบการอบรมแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning Process) 

วัตถุประสงค๑ในการเรียนรู๎ 

การเรียนรู๎ส่ิงใหมํ 

การวิเคราะห๑ 
การคิดคํานวณ 

การนําเสนอ 
การโต๎แย๎งและการเสนอแนวทางใหมํ 

การสร๎างความคิดใหม ํ
ทักษะ 

ความเข๎าใจในเนื้อหาเร่ืองอาหารและโภชนาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ๎

ทัศนคติ 

ทัศนะตํอการทํากิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย 
ทัศนะตํอการแลกเปลีย่นเรียนรู๎ 
ทัศนะตํอการทํางานเป็นทีม 
ทัศนะตํอการนําเสนอขอ๎มูล 
ทัศนะตํอเนื้อหาที่อบรม 

การประเมินผล 

กํอนเข๎าสูํเนื้อหา 

ความรู ๎

ความต๎องการของผู๎เข๎าอบรม 

ความเข๎าใจในเนื้อหา 
กิจกรรมที่ทํา 
ความพึงพอใจตํอการจัดการอบรม 
ทักษะด๎านตํางๆ 

การลงมือเลือกซ้ืออาหาร 
การเรียนรู๎ส่ิงใหมํ 
การวิเคราะห๑ 
การนําเสนอ 
การแสดงความคิดเห็น 

หลังจบเนื้อหา 

- การติดตามระหวาํงการอบรม 
ประเมินความเข๎าใจในเนื้อหา 
ความตั้งใจ ความสม่ําเสมอ 
ผลของกิจกรรมที่ทํา 

- การมีสํวนรํวม 

กิจกรรม 
การนําเสนอความคิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ๎
การแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง 

- ความสนใจ การรํวมหารือ 
การประชุมกลุํม 
ผลของกิจกรรมที่แสดงออก 

แผนภาพที่  2  รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการอบรม 
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ผลการด าเนินงาน 

 ในการจัดบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของ
ผู๎สูงอายุในชุมชนวัดอินทราวาส ดําเนินการเป็นเวลา 1 วัน ตั้งแตํเวลา 8.00-12.00 น. มีผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวมโครงการ
ทั้งสิ้น 40 คน เป็นผู๎สูงอายุในชุมชนวัดอินทราวาส 39 คน และผู๎สู งอายุนอกชุมชนที่สนใจโครงการ 1 คน มีอายุ
ระหวําง 60-89 ปี เลือกใช๎สถานที่ของศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนวัดอินทราวาส ซึ่งเป็นจุดศูนย๑กลางของชุมชนที่
ผู๎สูงอายุเดินทางได๎สะดวก ผู๎อบรมได๎ให๎ผู๎สูงอายุในแตํละกลุํมประเมินการเรียนรู๎กันภายในกลุํมและนําเสนอภายใต๎
ข๎อคําถามดังนี้ 1) สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ 2) ความประทับใจ และ3) สิ่งที่ไมํประทับใจในการอบรม ผู๎สูงอายุได๎นําเสนอวํา 
“การอบรมแบบนี้เข๎าใจงําย ได๎ความรู๎ดีมาก ชอบที่ได๎ลงมือทําอาหารจริง รู๎วําวันหนึ่งควรกินเทําไรที่จะไมํมากไมํ
น๎อยกับตัวเรา” “เห็นการทํางานเป็นทีม ชํวยกันคิด เถียงกันบ๎าง แตํก็ลงมติกันได๎ บางคนไมํเคยคุยกันเลย วันนี้
ได๎มารู๎จักกัน” “กิจกรรมทําให๎มีการเคลื่อนไหว ไมํเบื่อ แตํถ๎าเป็นรูปภาพก็จะดีมาก ถ๎าเป็นตัวหนังสือทําให๎คิดช๎า 
เพราะสมองเราช๎าลง” “ได๎รู๎วิธีการเลือกซื้ออาหาร ไมํเคยคิดเรื่องเกลือ น้ําตาลในอาหารที่รับประทานทําให๎
ตระหนักมากข้ึน” “ประทับใจการได๎ลงมือทําอาหารจริง เหมือนได๎ไปจํายตลาด รู๎จักใช๎เงินให๎คุ๎มคํา” “มาอบรมทํา
ให๎รู๎วําอะไรเป็นสาเหตุให๎พวกเราคุมน้ําตาลไมํได๎ กลับไปบ๎านจะเอาความรู๎ที่ได๎วันนี้ไปลองทําดู ” และในการ
ติดตามสังเกตกิจกรรมการเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหารสําหรับตนเอง ผู๎สูงอายุทุกคนปฏิบัติได๎ถูกต๎อง ผู๎สูงอายุที่
เข๎าอบรมมีความสนใจตลอดการอบรม 

 หลังการดําเนินการอบรมได๎ขอความรํวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขติดตามเยี่ยมบ๎านและสัมภาษณ๑โดย
การสุํมตัวอยํางผู๎เข๎ารับการอบรมในแตํละกลุํม กลุํมละ 1 ราย รวมจํานวน 5 ราย ผลการติดตามพบข๎อมูลดังนี้ 

ตารางท่ี  1  ผลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหลังการอบรม 2 สัปดาห์ 

กลุ่มผู้สูงอายุ ผลการติดตาม 

1.  กลุํมผู๎สูงอายุสุขภาพดี BMI อยูํในเกณฑ๑ปกติคาบ
เส๎น (24.9) 

1.1  น้ําหนักตัวไมํเพ่ิมข้ึน 

1.2  เปลี่ยนมาใช๎น้ํามันที่มีกรดไขมันไมํอ่ิมตัว ได๎แกํ 
น้ํามันรําข๎าว 

2.  กลุํมผู๎สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง 2.1  วัดความดันโลหิตอยูํในเกณฑ๑ปกติ 139/89 
mmHg 

2.2  งดการใช๎น้ํามันหอยในการปรุงอาหาร 

2.3  คํานึงถึงปริมาณโซเดียมที่ได๎รับในแตํละวันและดู
ฉลากข๎างขวดกํอนซื้อมาบริโภค 

3.  กลุํมผู๎สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน 3.1  น้ําหนักตัวลดลง 0.5 กิโลกรัม แตํยังมี BMI อ๎วน
ระดับ 1 
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กลุ่มผู้สูงอายุ ผลการติดตาม 

3.2  ลดอาหารที่มีกะทิและขนมหวานจากรับประทาน
ทุกวันเป็น 1-2 วันตํอสัปดาห๑ 

4.  กลุํมผู๎สูงอายุที่เป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 

4.1  วัดความดันโลหิตอยูํในเกณฑ๑ปกติ 140-80 
mmHg 

4.2  เปลี่ยนสลับการใช๎น้ํามันในการปรุงอาหารเป็น
ชนิดไขมันไมํอ่ิมตัว 

4.3  ลดการเติมเครื่องปรุงรสจากเดิม 2-3 ช๎อนชา
เป็น 1 ช๎อนชา 

4.4 เข๎ารํวมกิจกรรมออกกําลังกายของชมรมผู๎สูงอายุ
ทุกครั้งที่จัด 

5.  กลุํมผู๎สูงอายุที่มีไขมันในหลอดเลือด และโรคอ่ืนๆ 5.1  น้ําหนักตัวไมํเพ่ิมข้ึน BMI อยูํในเกณฑ๑ปกติ 

5.2  เปลี่ยนน้ํามันในการปรุงอาหารเป็นชนิดไขมันไมํ
อ่ิมตัว 

5.3  วันที่มีกิจกรรมทางกายน๎อยจะเลือกรับประทาน
อาหารที่ใช๎พลังงานต่ํา เชํน ก๐วยเตี๋ยวน้ําแทน
ข๎าว 

 จะเห็นได๎วําจากการสุํมติดตามเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ หลังการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านการ
ดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการในชุมชนวัดอินทราวาส โดยวิธีการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมสํงผลตํอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหมํที่ถูกต๎องและมีแนวโน๎มที่จะปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 

ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 

 ภายหลังการอบรมได๎ดําเนินการทบทวนหลังการอบรม (After Action Review : AAR) พบวําบรรลุ
ความสําเร็จของการพัฒนา คือผู๎สูงอายุเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหารสําหรับตนเองได๎ถูกต๎อง และรูปแบบการ
บริการวิชาการท่ีใช๎ในการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมนี้ เป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ สามารถนําไป
จัดบริการวิชาการในครั้งตํอไปได๎ โดยควรมีการดําเนินการ 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  ประเมินปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ 
เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ที่ใช๎ในการออกแบบ

กระบวนการที่เข๎าถึงความสนใจและลักษณะของการเรียนรู๎ของผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลพ้ืนฐาน (background) 
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ของผู๎สูงอายุ ประสบการณ์ ความสนใจหรือปัญหา และศึกษาธรรมชาติและรูปแบบการเรียนรู้ของผู๎สูงอายุ 
นํามาพิจารณาออกแบบกระบวนการที่สอดคล๎องเหมาะสม 

ขั้นตอนที่  2  ก าหนดวัตถุประสงค์ 
การบริการวิชาการควรกําหนดความชัดเจนของสิ่งที่ต้องการให๎เกิดขึ้นในการบริการวิชาการและ

กําหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให๎สอดคล๎องกับป๓ญหาตรงกับความต้องการที่ถูกวิเคราะห๑รํวมกันวําจําเป็นในการ
จัดการเรียนรู๎ในเวลาและเงื่อนไขที่มีอยูํ 

ขั้นตอนที่  3  เลือกก าหนดเนื้อหาและจัดล าดับเนื้อหา 
เนื้อหาของการจัดการเรียนรู๎ต๎องเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ ต๎องนําวัตถุประสงค๑มาวิเคราะห๑เพ่ือ

กําหนดเนื้อหาของการเรียนรู๎ บางครั้งอาจได๎เนื้อหาหลายประเด็นและ มีประเด็นหลักเรื่องใดต๎องทําการจัด
เรียงล าดับตามความสําคัญให๎สอดคล๎องกับตํอกลุํมผู๎สูงอายุที่จะเข๎ารํวม รํวมกับการพิจารณาเวลาและเงื่อนไข
ตํางๆ ที่มีอยูํ 

ขั้นตอนที่  4  เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู๎เป็นสิ่งสําคัญในการนําไปสูํผลลัพธ๑การเรียนรู๎ การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมที่เน๎น

การเรียนรู๎จากประสบการณ๑ การจัดการอบรมต๎องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมและให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองและ
พิจารณาข้อจ ากัดแต่ละวิธี  

ขั้นตอนที่  5  จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ 
การเตรียมการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนําเสนอข๎อมูลจากขั้นตอนที่ 1-4 รวมทั้งแผนการจัด

กระบวนการและแผนการติดตามและประเมินผลหลังกระบวนการ และงบประมาณที่ต๎องใช๎มาจัดทําในรูปแบบ
ของโครงการ 

ขั้นตอนที่  6  การออกแบบจัดท าหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การเดินทางสูํการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และ

เปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดนต๎องออกแบบรายละเอียดของกระบวนการแตํละเนื้อหาให๎เห็นขั้นตอน วิธีการ เวลาที่ใช๎ สื่อ
ตํางๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาทของทีมงาน ซึ่งจําเป็นต๎องให๎ผู๎เข๎าอบรมมีสํวนรํวม ผู๎สูงอายุจะเข๎าใจได๎งํายในสื่อ
ประเภทภาพมากกวําสื่อที่เป็นตัวอักษรเพราะต๎องตีความหมายของตัวอักษรและคําเนื่องจากการทํางานของสมอง
ทํางานไดช๎๎าลง และหากเป็นตัวอักษรต๎องมีขนาดใหญํเพราะสํวนใหญํมีสายตายาว มองไมํชัดในระยะใกล๎ 

ขั้นตอนที่  7  จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในขั้นตอนนี้เป็นบทบาทสําคัญของทีมงาน ผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ต๎องท างานเป็นทีมและแบ่ง

บทบาทตํางๆ ในการจัดการเรียนรู๎ ผู๎จัดต๎องเข้าใจคุณลักษณะจ าเป็น ซึ่งต๎องมีทักษะในการสื่อสาร การบริหาร
จัดการที่ดี สามารถตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎า และมีความยืดหยุํนตํอสถานการณ๑ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงมือ
ปฏิบัติของผู๎สูงอายุที่เข๎าอบรม 
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ขั้นตอนที่  8  การประเมินผลและติดตาม 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมจะมีการประเมินผลก่อน-ระหว่างและสิ้นสุด และหลัง

กระบวนการผํานไประยะหนึ่งตามที่กําหนดไว๎ โดยมีการติดตามสนับสนุนให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎นําผลจากการเรียนรู๎ไป
ใช๎อยํางตํอเนื่องและควรให๎ชุมชนของผู๎สูงอายุมีส่วนร่วมดูแลให๎กําลังใจกันด๎วย 

อภิปรายสรุป 

 จากการดําเนินงานการบริการวิชาการโดยการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎าน
การดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของผู๎สูงอายุ ทําให๎ผู๎สูงอายุชุมชนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ได๎รับการพัฒนาด๎านความรู๎ ทักษะและสามารถดูแลตนเองที่ดี เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ง
โครงการยังได๎มีการติดตามการนําความรู๎ ทักษะการปฏิบัติที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และมีแนวโน๎มที่จะขยาย
ความรู๎ไปสูํผู๎สูงอายุที่ยังไมํได๎รับการอบรม จากการนําข๎อมูลไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎สูงอายุที่มี
กิจกรรมรวมกลุํมกันในชุมชนผู๎สูงอายุ การดําเนินการสามารถบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ คือ ผู๎สูงอายุ
สามารถเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหาร สําหรับตนเองได๎ถูกต๎อง และได๎มีการสรุปรูปแบบการบริการวิชาการที่ใช๎
การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมนี้ไว๎ในการบริการวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านอ่ืนๆ ของผู๎สูงอายุตํอไป ทั้ง
สามารถนําไปใช๎ขยายผลไปสูํการบริการวิชาการแกํผู๎สูงอายุที่นับวําเป็นประชากรกลุํมใหญํในป๓จจุบันและจะเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ในอีกไมํนานนี้ในชุมชนอ่ืนๆ ตํอไปได๎อีกด๎วย 
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บทสรุป  
การบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบ

ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than บนพ้ืนที่ 120 ไรํ ตามขั้นตอน PDCA ชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานีแบบมีสํวนรํวม ระหวํางปี พ.ศ. 2557-ป๓จจุบัน เพ่ือการแก๎ป๓ญหาสภาพดินกรดแข็ง ผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง 
รายได๎น๎อย อ่ืนๆ ปรากฏวํากลุํมเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ลดต๎นทุนเหลือเพียง 2,85-2,760 บาทตํอไรํ เพ่ิม
ผลผลิตข๎าวเปลือกอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ  เพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกร 35 ,000-
40,000 บาทตํอไรํตํอปีหลังจากการสีข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน สภาพดินรํวนซุย เนื่องจาก
จุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกบนสารอินทรีย๑ในรูปสารประกอบเหมาะสม รากพืชดูดซึมสารอาหาร
หลักรองเสริม กรดอะมิโน โปรตีน น้ําตาลโมเลกลเดี่ยว กรดฮิวมิก อ่ืนๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตํอมา กลุํม
เกษตรกรนาแปลงใหญํรํวมกับเครือขํายฯจัดตั้งศูนย๑ ศพก . บนพ้ืนที่ 1,200 ไรํ ตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 
ดําเนินการบริการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี การแปรรูปและการตลาดข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎และปฏิบัติการวิจัยตํอยอดการนําสิทธิบัตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน๑ใน
การแก๎ป๓ญหาและพัฒนาเกษตรกรชาวนาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น ป๓จจุบันกลุํมเกษตรกรชุมชนใกล๎เคียง
และพ้ืนที่อ่ืนๆ เชํน ชุมชนบึงบา ชุมชนหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานีได๎นําเทคนิคบริหารจัดการฯการปลูกข๎าว
อินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than รํวมกับเทคโนโลยีท๎องถิ่น 
เพ่ือลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได๎และปรับสภาพดินกรดได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ โรงงาน
อุตสาหกรรมรํวมกับนักวิจัยฯนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ไปตํอยอดการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งให๎มี
มูลคําเพ่ิมมากข้ึน ลดป๓ญหามลพิษสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 

Summary  
Academic service on technology transfer of organic jasmine rice, Pathumthani with 

biofertilizer-coating with Than nano-microcrobs to solve the problem of acidity and hardness, 
low yield, high cost, low income on the area of 120 rai according to PDCA procedures of the 
network, Bueng Ka Sam Community Nong Suea District Pathum Thani Province during 2013-
present. It appears that the farmers, Cost reduction to only 2,185-2,760 baht per rai, Increased 
production 1,000-1200 kg per rai, Farmers are increasing their income. 35,000-40,000 Baht per rai 
per year after processing rice paddy with brown rice. Deu to Anti-microbial or probiotic 
microorganisms on organic additives in suitable form. Root crops absorb biological substances 
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such as secondary nutrients, amino acids, proteins, monosaccharides, other humic acids, 
effectively. Subsequently, a group of farmers established a center on area 1,200 rai. Processing 
and marketing with innovations and technologies In addition, the research team will continue to 
use patents, innovations and technologies to solve problems and develop farmers' livelihoods 
so that they can be strengthened and sustainable. Therefore, neighboring communities and 
other areas such as Bueng Ba community, Nong Sam Wang Community, Pathumthani province 
has adopted technical management techniques for the cultivation of jasmine rice, 
Prathumthani, with biofertilizer-coating with Than nano-microcrobs combined with local 
technology. In addition, the factory cooperated with the researcher to introduce the innovation 
of Than nano-microcrobs to improve the processing of waste materials. Produce more value, 
Reduce environmental pollution to the community in a strong and sustainable way. 
 

ค าส าคัญ : การปลูกข๎าวอินทรีย๑ หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดินกรด 
 

 
บทน า  

จากการสํารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 
2557 พบวํา เกษตรกรสํวนใหญํมีอาชีพเป็นชาวนา สายพันธุ๑ข๎าวที่นิยมปลูก เชํนข๎าวหอมมะลิปทุมธานี1 กข 31 
กข 47 กข 53 และ กข 59 ด๎วยปุ๋ยเคมีและสารเคมีและกําจัดโรคข๎าวและศัตรูแมลง  เกษตรกรประสบป๓ญหาการ
เกิดโรคใบไม๎ไหม๎เนื่องจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. โรคเมล็ดดํางเนื่องจากเชื้อรา Curvularia lunata 
(Wakk) Boed. Cercosopra oryzae I. Miyake Helminthosporium oryzae Bred de Haan0 Fusarium 
semitectum Berk&Rev. Trichocinis padwickii Ganguly Sarocadium oryzae  โรคกาบใบเนํา เนื่องจาก
เชื้อรา Sarocladium oryzae โรคกาบใบแห๎ง โรคขอบใบแห๎ง เป็นต๎น ดินมีสภาพเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวและ
แข็ง  pH 3-4 ผลผลิตข๎าวเปลือกเฉลี่ย 500-850 กิโลกรัมตํอไรํ ต๎นทุนการผลิตตํอไรํเฉลี่ย  4,970 บาท  ความชื้น
เมล็ดข๎าวเปลือก 25 เปอร๑เซ็นต๑ พบความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราดินนา 5 -7 ชนิด ได๎แกํ สกุล 
Actinomyces, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Mucor จํานวน 103 cfu/gm ศึกษาคุณสมบัติความ
หลากหลายทางชีวภาพรา แบคทีเรียและแอกติโนมัยซิส เชํน การจําแนกระดับโมเลกุล การยํอยสลายเซลลูโลส 
ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ การควบคุมโรค การชํวยเรํงการยํอยสลายเศษซาก การชักนําการ
เจริญเติบโต การควบคุมจุลินทรีย๑กํอโรคและเพ่ิมภูมิคุ๎มกัน การกําจัดโลหะหนัก การปรับสภาพดิน อ่ืนๆ (สุกาญจน๑
และคณะ, 2558)  พร๎อมกันนี้สุกาญจน๑และคณะศึกษาวิจัยตํอยอดเชิงพ้ืนที่รํวมกับสถานประกอบการ Talents 
mobility นํานวัตกรรมหัวเชื้อราอัดเม็ดสิทธิบัตร พ.ศ. 2555 หัวเชื้อราและสารชีวภาพอัดเม็ดสิทธิบัตร พ.ศ. 2557  
ไปตํอยอดการผลิตเนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than (Nano-Microbial) สารชีวภาพเคลือบผสมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน (Nano-Microorganism) สารสกัดจุลินทรีย๑ สารชีวภาพควบคุมโรคและศัตรูแมลง สารกําจัด
วัชพืชบนสารตัวเติมอินทรีย๑ ด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได๎แกํ Chito- technology, Bio- technology, Nano- 
technology, Chelation technology and Encapsulation technology  ที่ได๎มาตรฐาน Q กรมพัฒนาที่ดิน 
2556 และมาตรฐาน IFAOM มอก. และนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและผลิตภัณฑ๑แปรรูป Than ไปใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑แบบครบวงจรและศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ CSR การเปรียบเทียบการปลูก
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ข๎าวอินทร๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การปลูกพืชด๎วยปุ๋ยเคมีอยํางเดียวและการปลูกด๎วย
ปุ๋ยเคมีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน บริเวณพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี บุรีรัมย๑ 
นครศรีธรรมราช อื่นๆ พบวํากลุํมเกษตรกรสามารถ ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได๎ 30-40 เปอร๑เซ็นต๑ เพ่ิม
อาหารเสริม เชํน สังกะสี กาบา ทองแดง เพ่ิมโปรตีนสํงเสริมการสร๎างภูมิคุ๎มกันและการเติบโต อ่ืนๆ เนื่องจาก
เชื้อจุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกในสารชีวภาพและสารสกัดชีวภาพชํวยเพ่ิมปริมาณสารประกอบ
อาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปสารประกอบที่เหมาะสมสําหรับรากดูดซึมไปใช๎ในเติบโตได๎
ทันที  เรํงการแตกใบอํอน เพ่ิมการสังเคราะห๑แสง เรํงการแตกตาดอกและติดผลผลิตที่ดก จึงทําให๎เกษตรกรลด
ต๎นทุนการใสํสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนเหลือเพียง 1 ใน 3 สํวนของปุ๋ยเคมี เพ่ิมผลผลิตตํอไรํ 
เพ่ิมรายได๎และจุลินทรีย๑ชํวยปรับสภาพดินให๎เหมาะสมตํอการเติบโตของพืช เพ่ิมความรํวนซุยของดิน สามารถเก็บ
ความชื้นในดินได๎นาน ทําให๎พืชเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน กําจัดและลดปริมาณสารโลหะหนักอันตรายตํอ
ผู๎บริโภคอ่ืนๆ(Rattanaloeadnusorn, 2017 Rattanaloeadnusorn, 2015 Liu et al., 2005) ดังนั้น นักวิจัย
และคณะได๎ดําเนินการบริการวิชาการถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีโมเดลต๎นแบบการปลูกข๎าวอินทรีย๑รํวมกับ
สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนThan “ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได๎และปรับสภาพดินกรด” 
ตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาเกษตรกรไทยแบบ 4.0 เพ่ือพัฒนา 3 ชํวงคือ 1.) การถํายทอดเทคโนโลยีต๎นน้ํา ได๎แกํ 
การปรับสภาพดินกรด การปลูกข๎าวและการตรวจคุณภาพข๎าวเปลือกอินทรีย๑ตามมาตรฐาน GAP การเปรียบเทียบ
กับการปลูกด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนมาตราฐาน Q และมาตรฐาน IFAOM มอก. 
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑ เครื่องตรวจวิเคราะห๑ดินบนมือถือ 2.) การถํายทอดเทคโนโลยีกลางน้ํา ได๎แกํ การแปรรูป
ข๎าวเปลือกให๎เป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน เพ่ือทําให๎ได๎ข๎าวกล๎องที่อุดมด๎วยอาหารเสริมวิตามินและเกลือ
แรํ เชํน กาบา สังกะสี ทองแดง น้ําตาล amylose โปรตีนที่สูงกวําการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย๑  การ
แปรรูปวัสดุเหลือใช๎จากการเกี่ยวข๎าวและการสีข๎าว เชํน ฟาง แกลบ รํา ปายข๎าว อ่ืนๆด๎วยนวัตกรรมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เรํงการยํอยสลายและกําจัดวัสดุเหลือใช๎ในสภาวะที่เหมาะสม  3.) การถํายทอด
เทคโนโลยีปลายน้ํา คณะนักวิจัยรํวมกับเครือขํายฯจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการอาชีพฯ ศพก. และบริหาร
จัดการการพัฒนาต๎นแบบการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและประชาสัมพันธ๑ การ
ดําเนินการภารกิจหลักๆ 4 ภารกิจหลัก คือ 1.) การอบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑
และแปรรูปด๎วยนวัตกรรมชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนแบบมีสํวนรํวม 2.) การจําหนํายสินค๎าชุมชนและบริหาร
จัดการในวิสาหกิจชุมชน สร๎างอาชีพและรายได๎ให๎กับชุมชนเพ่ิมขึ้น 3.) ประชาสัมพันธ๑ต๎นแบบศูนย๑เรียนรู๎และ
ปฏิบัติการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย๑นาโน  การแปรรูปข๎าวด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิ
ป๓ญญาชุมชน(บูรณาการ)หรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมรํวมกับเครือขําย การขยายตลาดผํานข๎อมูลสื่อ
อิเลคทรอนิค ได๎แกํ แอปพิเคชั่นไลด๑ แผํนพับ ชุดความรู๎ หนังสือ วิดีโอ 4.) ศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ CSR (Community 
Social Research) รํวมกับเครือขําย ได๎แกํ ชุมชน มหาวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ แหลํงเรียนรู๎และ
ปฏิบัติการของเครือขํายมหาวิทยาลัยฯ ได๎แกํ โรงเรียนหิรัญพงษ๑อนุสรณ๑  ศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน  
หมูํบ๎านบึงกาสาม หมูํ 7 ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  กรมพัฒนาที่ดินเขต 2 ปทุมธานี 
เกษตรอําเภอหนองเสือ ปทุมธานี นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลบึงกาสาม ตําบลบึงบา ปทุมธานี ผู๎นําชุ มชน 
ชุมชน ปราชญ๑ชาวบ๎าน อ่ืนๆ อันนําไปสูํการพัฒนาต๎นแบบการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมชีวภาพ หัว
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เชื้อจุลินทรีย๑นาโนสอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและสถานประกอบการมีความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

วิธีการด าเนินงาน  
การถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต๎นแบบการพัฒนาข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานีด๎วยหัว 

เชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เพ่ือแก๎ป๓ญหา เพ่ิมการเติบโต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได๎ ลดต๎นทุน ลดสารปนเปื้อน ปรับ
สภาพแวดล๎อม  อื่นๆ ตามลําดับขั้นตอน PDCA ดังนี้ 

1.) P_Plan (P)  
1.1 การสํารวจความต๎องการ/การประชุมหารือรํวมกับเครือขํายฯ ได๎แกํ ชุมชน สํานักงานเกษตร

อําเภอหนองเสือ มหาวิทยาลัยฯ คณาจารย๑ 11 คณะ 1 วิทยาลัยและหนํวยงานเกี่ยวข๎อง เพ่ือรวบรวมป๓ญหา 
สภาพพ้ืนที่ ข๎อมูลชุมชน อ่ืนๆ โดยการสํารวจป๓ญหาและผลกระทบ สังเกตพ้ืนที่จริง  การสอบถามเกษตรกร 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎นําชุมชน การสุํมเก็บข๎อมูลจํานวน 10 เปอร๑เซ็นต๑ของกลุํมเกษตรกรทั้งหมด การตรวจสอบใน
ห๎องปฏิบัติการและบันทึกข๎อมูลกํอนการดําเนินการถํายทอดฯ หลังจากนั้นวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร๑และสถิต ิ

1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แตํงตั้งคณะกรรมการทํางานดําเนินการ 
โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ อันประกอบด๎วยคณะวิชาชีพตํางๆ 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย 

พร๎อมแจ๎งคณาจารย๑คณะ/วิทยาลัย เข๎ารํวมโครงการกิจกรรม 5% ของคณาจารย๑ทั้งหมดแบบมีสํวนรํวมกับ
เครือขํายฯ 

1.3 กําหนดแผนยุทธศาสตร๑การบริการวิชาการสูํชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
การออกแบบแผนงานการปลูกข๎าวอินทรีย๑ การแปรรูปและการตลาดรํวมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร๎าง
ความเข๎มแข็งและยั่งยืน โดยการประชุมหารือกับเครือขํายฯ เพ่ือออกแบบแผนงานการดําเนินการฯ ต๎นน้ํากลางน้ํา
และปลายน้ํา ดังนี้ 1.) ผลิตสารชีวภาพบึงกาสามรํวมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนจากวัสดุเหลือใช๎การทํานา ได๎แกํ 
แกลบ ฟาง รํา ในรูปสารประกอบที่เหมาะสมในการเรํงเติบโตได๎ทันที  2.) ดําเนินการปลูกข๎าวอินทรีย๑สารชีวภาพ
บึงกาสามเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและตรวจติดตามและวิเคราะห๑ผลการเติบโต ผลผลิต ต๎นทุน รายได๎และ
กําไรของเกษตรกร 3.) การประชาสัมพันธ๑ต๎นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามเคลือบผสม
กับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สูํสาธารณะชน การขยายพ้ืนที่การพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสาม
ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและการขยายการตลาดไปยังกลุํมเกษตรกรอินทรีย๑พื้นที่อ่ืนๆ 

2.) D_Do (D) การดําเนินการถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเพาะปลูกข๎าวอินทรีย๑และการแปรรูปและ
การตลาดให๎แกํกลุํมเกษตรกรนาแปลงใหญํศูนย๑ ศพก เพ่ือพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ “ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิม
รายได๎กําไร (สุกาญจน๑, 2560) 

2.1 การขออนุมัติดําเนินโครงการของ 11 คณะ 1 วิทยาลัยที่สอดคล๎องตามแผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร๑การบริการวิชาการแกํสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557-2562  

2.2 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการ การติดตํอวิทยากร สถานที่ การจัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ๑วัสดุ 

2.3 การดําเนินการโครงการของ 11 คณะและ 1 วิทยาลัยฯ เพ่ือถํายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การแปรรูปการตลาด /การ
วิจัยเชิงพ้ืนที่/ตามแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  
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2.3.1 การเตรียมและหมักสารชีวภาพอินทรีย๑ (carrier) จากวัสดุเหลือใช๎ ได๎แกํ ฟางข๎าว 
เปลือกถ่ัว ถํานกัมมันต๑จากแกลบ ข๎าวหัก หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน เพ่ือผลิตสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑
นาโน ดังนี้ ภาพที่ 1 

สํวนประกอบสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สูตรข๎าว 
หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนชนิดผง     0.3  สํวน 
กากน้ําตาล        5  สํวน 
ฟางข๎าวบดละเอียด       0.5  สํวน 
รํา        0.15 สํวน  
แกลบเผาหรือแกลบหรือถํานกัมมันต๑หรือถํานไบโอชา  0.15 สํวน 
มูลสัตว๑        0.5 สํวน 
น้ําปราศจากคลอรีน      1,000 ลิตร 
หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนชนิดเม็ด/      
สารสกัดจุลินทรีย๑และสารอาหารเสริมข๎าว     4 สํวน 

2.3.2 การผลิตสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สูตรข๎าว 
การเตรียมน้ําหัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย๑ นํากากน้ําตาลและเชื้อจุลินทรีย๑นาโนผงผสมกับน้ํา 

100 ลิตร คนให๎เข๎ากัน บํมในที่รํม 3-4 ชั่วโมง นําฟางข๎าวบดละเอียด รํา แกลบ มูลสัตว๑ผสมคลุกเคล๎ากัน รดน้ําหัว
เชื้อจุลินทรีย๑ที่เตรียมไว๎ในข๎อ 1 ให๎ทั่วกอง เพ่ือให๎กองสารชีวภาพมีความชื้นพอมาดๆ คลุมกองสารชีวภาพ ไว๎ในที่
รํมทุกๆ 7 วันให๎กลับกองสารชีวภาพเพ่ือระบายความร๎อน หรือสอดทํอพีวีซีไว๎ที่กลางกองเป็นชํวงๆเพ่ือลดภาระ
การกลับกองสารชีวภาพ เมื่อหมักสารชีวภาพครบ 28 วัน นําไปผึ่งให๎แห๎งในที่รํม นําไปป๓่นบดให๎ละเอียดกํอนนําไป
ผํากระบวนการอัดเม็ดด๎วยตัวจับ ตัวเติมและตัวรักษาสภาพอินทรีย๑จากธรรมชาติ ทําการบรรจุพร๎อมนําไปใช๎ใน
การปลูกข๎าวอินทรีย๑ 

2.3.3 การผลิตสารสกัดจุลินทรีย๑จากสารชีวภาพนําสารชีวภาพ 20 กิโลกรัม ใสํถุงกรอง ใสํใน
น้ํา 20 ลิตร แชํนาน 7 วันเติมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than2 100 กรัม กรองและเก็บสารสกัดจุลินทรีย๑ สําหรับ
นําไปฉีดพํนต๎นข๎าวให๎เพ่ิมผลผลิต 

2.3.4 การปลูกข๎าวด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามรํวมหรือผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than2 นํา
สารชีวภาพ ปริมาณ 6  สํวนผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนชนิดเม็ด 2 กิโลกรัม/สารสกัดจุลินทรีย๑ปริมาณ 1 สํวน 
ผสมให๎เข๎ากัน  นําไปหวํานในแปลงนาเพียงไรํละ 25-50 กิโลกรัมตํอไรํตํอครั้ง ในชํวงต๎นข๎าวอายุ  15 ,  45 วัน 
และ 60 วัน นําสารสกัดจุลินทรีย๑ปริมาณ 1 ลิตรผสมกับน้ํา 1,000 ลิตร ฉีดพํนที่ต๎นข๎าวทั้งหมด 10 ไรํ ในชํวงต๎น
ข๎าวอายุ  15,  45 วัน และ 60 วัน เพ่ือต๎นข๎าวใบเขียว ตั้งตรง  แตกกอมากขึ้น  การออกรวงและเพ่ิมน้ําหนักรวง
ข๎าว เมล็ดข๎าวสมบูรณ๑ หมายเหตุ:  ในชํวงที่ต๎นข๎าวอายุ 45 วันและ 60 วัน เกษตรกรควรฉีดสารชีวภาพปูองกัน
โรคที่ราก/กําจัดศัตรูแมลง  

3.) C_Check (C) การตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการตามดัชนีชี้วัด  
3.1 การตรวจติดตาม/วิเคราะห๑ดัชนีชี้วัดโดยการออกแบบสอบถาม เกี่ยวกับต๎นทุน รายได๎ ผลผลิต 

กําไรหลังการการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและสารสกัดกําจัดโรคพืชและศัตรู
แมลงจากจุลินทรีย๑รา  Trichoderma  และ Beuvaria และจุลินทรีย๑สังเคราะห๑แสง  

3.2 การวิจัยเชิงพ้ืนที่ CSR/การตรวจติดตาม/และวิเคราะห๑ประสิทธิภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือการแก๎ป๓ญหา ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมกําไร และเปรียบเทียบเปอร๑เซ็นต๑การวิเคราะห๑และแปรผล 
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1.การสํารวจพ้ืนท่ีกํอนการ
ดําเนินการบริการวิชาการและ
การวิจัยแบบ CSR 

2.การออกแบบ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

3.การผลิตสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน 

4.การตรวจติดตามและ
การวิจัยแบบ CSRและ

วิเคราะห๑ 

5.ศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัตกิารด๎วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
แบบ 4.0 

 3.2.1 การลงพ้ืนที่ศึกษาการเติบโตต๎นข๎าวด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน 
Than เปรียบเทียบกับการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑ อายุต๎นข๎าว 15 , 45 วัน และ 60 วัน สังเกตการณ๑
เกิดโรคที่รากพืชและศัตรูแมลง  

3.2.2 การลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลผลผลิต ต๎นทุน กําไรจากการปลูกข๎าวด๎วยด๎วยสารชีวภาพบึงกา
สามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เปรียบเทียบกับการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑   

4.) A_ Act (A) การปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการดําเนินการ  
4.1 สรุปผลการดําเนินการและประเมินผลและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการดําเนินการ  
4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการฯ  
4.3 การประชาสัมพันธ๑การดําเนินการบริหารจัดการถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูํชุมชน 

4.3.1 การสํารวจป๓ญหาและผลกระทบพ้ืนที่และออกแบบการถํายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑ด๎วยหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและการแปรรูปผลผลิตด๎วยเทคโนโลยีภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นแบบ 4.0 เพ่ือกํอให๎เกิดการเพ่ิมผลผลิต ลดต๎นทุน เพ่ิมกําไรและรายได๎ เพ่ิมการแปรรูป เพ่ิมการ
แขํงขันด๎านการตลาด อ่ืนๆ 

4.3.2 การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพบึงกาสามรํวมหรือผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑   
นาโน และการแปรรูปผลผลิตชุมชน  

4.3.2.1 การเตรียมวัสดุและการหมักด๎วยหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than  
4.3.2.2. การผลิตสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สารสกัดชีวภาพด๎วย

หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than 
4.3.2.3 การใช๎สารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและสารสกัดชีวภาพด๎วย

หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than 
4.3.2.4 การแปรรูปข๎าวเปลือกอินทรีย๑ด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชนและการบรรจุภัณฑ๑

สุญญากาศพร๎อมจําหนําย 
4.3.2.5 การทําบัญชีครัวเรือน รายจําย รายรับ กําไร การเพ่ิมมูลคําเพ่ิม การตลาด

จําหนํายข๎าวกล๎อง  และการแปรรูปผลผลิต   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบ CSR  ด๎วยนวตักรรมสารชีวภาพบึงกา
สามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและเทคโนโลยีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นแบบ 4.0 กลุํมเกษตรกรชุมชน ศูนย๑เรียนรู๎ ศพก 

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
การดําเนินการบริการวิชาการและวิจัยตํอยอดถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิ

ประทุมธานีรํวมกับหวัเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การแปรรูปและการพัฒนาการตลาด 4.0 ชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานีของเครือขํายฯ ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานประกอบการ หนํวยงาน
ภาครัฐ ผู๎นําชุมชน เกษตรกรชาวนา โรงเรียน อ่ืนๆแบบมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์แกํเครือขํายฯ(Outcome) 
ทุกภาคสํวน คือ มหาวิทยาลัย นักศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัย 
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิชาชีพนําองค๑ความรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไป

ใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ป๓ญหาสภาพพ้ืนที่ชุมชนบึงกาสาม ปทุมธานีรํวมกับเครือขําย  กํอให๎เกิดผลลัพธ๑(outcome) 
ต๎นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา ดังนี้ 
  ต้นน้ า  

1. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและ 11 คณะ 1 วิทยาลัย รํวมกับเกษตรอําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ถํายทอดการผลิตสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สารชีวภาพควบคุมโรคพืชและ
ศัตรูแมลง การปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน และการติดตามต๎นทุน ผลผลิต 
รายได๎เปรียบเทียบการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมด๎วยหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน ปุ๋ยอินทรีย๑ ปุ๋ยเคมี 
พบวํากลุํมเกษตรกรบึงกาสาม สามารถลดต๎นทุนจาก 4,970 บาทตํอไรํเหลือเพียง 2,185-2,760 บาท เพ่ิมผลผลิต
จาก 850 กิโลกรัมตํอไรํเป็น 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ) เพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกรจาก 8,500 บาทตํอเกวียนเป็น 
35,000-40,000 บาทตํอเกวียนหลังจากกลุํมเกษตรกรแปรรูปจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน 
บรรจุใสํถุงข๎าวสูญญากาศ พร๎อมจําหนําย (อัชฌาณัท, สายัณต๑และสุกาญจน๑ 2560  สุกาญจน๑ 2560) 

กลางน้ า 
2. คณะวิชาชีพรํวมกับวิทยาลัยแพทย๑แผนไทย คณะคหกรรมและเทคโนโลยี การแปรรูปข๎าว

อินทรีย๑เป็นผลิตภัณฑ๑ชุมชนน้ําหมัก ไวท๑ น้ําไซเดอร๑เพื่อสุขภาพ สเปรย๑ตะไครํหอม ยาสระผมผสมอัญชันอบรมการ
แปรรูปครีมบํารุงผิวจากข๎าวอินทรีย๑  

3. คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ออกแบบโรงเรือน คณะวิศวกรรมศาสตร๑และคณะคุรุศาสตร๑
อุตสาหกรรมรํวมสร๎างโรงเรือนอาคารศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการฯรํวมกับชุมชนบึงกาสาม ศพก เพ่ือเป็นแหลํง
เรียนรู๎และปฏิบัติการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนแกํชุมชนใกล๎เคียงอ่ืนๆ 
นอกจากนี้เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายวิชาตํางๆ  

ปลายน้ า 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร๑ ออกแบบสติกเกอร๑ผลิตภัณฑ๑สารชีวภาพบึงกาสามผสมกับหัว

เชื้อจุลินทรีย๑นาโน  
5 .คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ออกแบบแผํนพับ ชุดความรู๎ วิดีโอ ทีวีสะเก็ดขําว ชํอง 35 ชํอง 

22 ชํอง PBS  หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ บ๎านเมือง “การการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน 
6. คณะบริหารธุรกิจ อบรมการทําบัญชีครัวเรือน การรวมกลุํมเกษตรกรแปรข๎าวเปลือกเป็นข๎าว

กล๎อง ข๎าวขาวและบรรจุภัณฑ๑สุญญากาศ เพ่ือจําหนํายในท๎องตลาดทดแทนการจําหนํายในรูปข๎าวเปลือก  คณะ
ศิลปศาสตร๑ อบรมการจีบผ๎าเพ่ือการจัดนิทรรศการอบรมของศูนย๑เรียนรู๎ ศพก. หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

1.2 สิทธิบัตรนวัตกรรมหัวเชื้อชีวภาพ สําหรับการผลิตสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน 
Than มาตรฐาน Q และ IFAOM 

1.3 ผลิตภัณฑ๑หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและผลิตภัณฑ๑แปรรูปเพ่ือการเกษตรแบบครบวงจร 
มหาวิทยาลัยฯธัญบุรีภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “ธัญ Than”, 
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1.4 โรงงานต๎นแบบการผลิตรํวมกับสถานประกอบการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและแปรรูปที่ได๎
มาตรฐาน Q และ IFAOM เพ่ือลดต๎นทุน เพ่ิมรายได๎ เพ่ิมการแปรรูป เพ่ิมการแบํงป๓น นอกจากนี้ใช๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎วิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การวิจัยไปตํอยอดในการผลิตในเชิงพาณิชย๑ การ
สร๎างรายได๎แกํมหาวิทยาลัยฯ นักวิจัย นักศึกษา แบบครบวงจร 

2. นักวิจัยและนักศึกษา 
2.1 การขอตําแหนํงผลงานวิชาการรองศาสตราจารย๑และศาสตราจารย๑ 
2.2 บทความวิจัย ชุดความรู๎ หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน แผํนพับ โปสเตอร๑ วิดีโอ 

Face book สื่อ on line 
2.3 การวิจัยตํอยอดรํวมกับสถานประกอบการแบบ Talents mobility การผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม  
2.4 การเผยแพรํสูํสาธารณะชนในระดับชาติและนานาชาติ ได๎แกํ การนําเสนอปากเปลําและ

นิทรรศการ ในงานมหกรรมวิจัยประเทศไทย 2559 (Research Expo 2016) เซ็นต๑ทรัลเวิด คอนแวนชั่น กทม. 
19-21สิงหาคม 2559การประชุมปุาชายเลนประจําปี 2559 มิราเคิล แกรนด๑ คอนแวนชั้น หลักสี่ กทม  19-21
กันยายน 2559 การประกวดนวัตกรรมระดับนาชาติ ประเทศไต๎หวัน (Rattanaloeadnusorn et al., 2012 สุ
กาญจน๑, 2558) 

2.5 แหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาแบบ STEM Education ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม ระดับปริญญาโท ได๎แกํรายวิชาการตรวจติดตามและประเมินสิ่งแวดล๎อม 
เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม เพ่ือกระตุ๎นให๎นักศึกษารวบรวมองค๑ความรู๎จากรายวิชา การออกแบบแนวคิดการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและ
การแปรรูปข๎าวอินทรีย๑แบบครบวงจร(สุกาญจน๑, 2560) 

2.6 รางวัลการประกวดต๎นแบบการบริการวิชาการสูํชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
วิจัยตํอยอดและประกอบการเรียนการสนแบบมีสํวนรํวมกับสถานประกอบการ ได๎แกํ ครูวิทยาศาสตร๑ดีเดํน
ประจําปี 2558 

การวิจัยดีเดํนกลุํมความหลากหลายทางชีวภาพประจําปี2558 รางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน 2559 

3. ชุมชน  
3.1 ชุมชนจัดตั้งศูนย๑ ศพก.บึงกาสาม เพ่ือบริหารจัดการถํายทอดโมเดลต๎นแบบพัฒนาการปลูกข๎าว

อินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและเทคโนโลยีและการแปรรูปตามยุทธศาสตร๑ประเทศไทยยุค 4.0 เพ่ือ
ลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมการขยายตลาด อันกํอให๎กลุํมเกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น กลุํมเกษตรกรลดต๎นทุนจาก 
4,970 บาทตํอไรํ(สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ) เหลือเพียง 2,185-2,760 บาท (อัชฌาณัท, สายัณต๑ และสุ
กาญจน๑ 2559) เพ่ิมผลผลิตจาก 850 กิโลกรัมตํอไรํเป็น 1 ,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ (อัชฌาณัท, สายัณต๑ และสุ
กาญจน๑ 2560 สุกาญจน๑ 2560) เพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกรจาก 8,500 บาทตํอเกวียนเป็น 35,000-40,000 บาทตํอ
เกวียนหลังจากกลุํมเกษตรกรแปรรูปจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน บรรจุถุง พร๎อมจําหนําย  
เปอร๑เซ็นต๑การลดต๎นทุนตํอไรํการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 78.75 รองลงมา ปุ๋ย
อินทรีย๑า 60.04 ปุ๋ยเคมีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑มีคํา 47.82 เปอร๑เซ็นต๑การเพ่ิมผลผลิต
ข๎าวเปลือกอินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีตํอไรํมากกวําการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี 29.41 เปอร๑เซ็นต๑การเพ่ิมผลผลิต
ข๎าวเปลือกตํอไรํ 41.18  เปอร๑เซ็นต๑การเพ่ิมรายได๎จากการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑ 161.78-174.28  รองลงมาการปลูกข๎าวปุ๋ยเคมีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑มี
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เปอร๑เซ็นต๑รายได๎ 117.0-127.0  ปุ๋ยอินทรีย๑มีเปอร๑เซ็นต๑รายได๎ 34.82-41.9 ตามลําดับ การเพ่ิมกําไรจากปลูกข๎าว
อินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 5,826 บาทตํอไรํ รองลงมาได๎แกํ การปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยอินทรีย๑ 
2,350 บาทตํอไรํ ปุ๋ยเคมีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 1,035 บาทตํอไรํและปุ๋ยเคมีขาดทุน 
1,450 บาทตํอไรํตามลําดับ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกในสารชีวภาพและสารสกัด
ชีวภาพชํวยเพ่ิมปริมาณสารประกอบอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปสารประกอบที่เหมาะสม
สําหรับรากดูดซึมไปใช๎ในเติบโตได๎ทันที  เรํงการแตกใบอํอน เพ่ิมการสังเคราะห๑แสง เรํงการแตกตาดอกและติด
ผลผลิตที่ดก จึงทําให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการใสํสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนเหลือเพียง 1 ใน 3 
สํวนของปุ๋ยเคมี เพ่ิมผลผลิตตํอไรํ เพ่ิมรายได๎และจุลินทรีย๑ชํวยปรับสภาพดินให๎เหมาะสมตํอการเติบโตของพืช 
เพ่ิมความรํวนซุยของดิน สามารถเก็บความชื้นในดินได๎นาน ทําให๎พืชเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน กําจัดและ
ลดปริมาณสารโลหะหนักอันตรายตํอผู๎บริโภคอ่ืน (Rattanaloeadnusorn et al., 2014-2015, 
Rattanaloeadnusorn, 2017 Liu et al., 2005 Intana et al., 2003) 

3.2 กลุํมเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ถํายทอดอบรมต๎นแบบพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรม
หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและเทคโนโลยีและการแปรรูปตามยุทธศาสตร๑ยุค 4.0 ให๎กับชุมชนอื่นๆตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันกํอให๎เกิดการแก๎ป๓ญหาตรงกับความต๎องการชุมชน การพัฒนาชุมชนด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 รางวัลเกษตรกรชุมชน ระดับชาติและระดับประเทศ  
3.3.1 สํานักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเดํนสาขา

อาชีพทําไรํนาสวนผสม ระดับภาคกลางตอนบน ประจําปี 2558    
3.3.2 สํานักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร ปทุมธานี เกษตรกรได๎รับรางวัลเกษตรกรดีเดํน

ระดับจังหวัดปทุมธานี ประจําปี 2559   
3.3.3 เกษตรกรดีเดํน สาขาบัญชีฟาร๑ม ประจําปี 2559 ระดับจังหวัด 7 พฤษภาคม 2559 

อธิบดีกรมบัญชีสหกรณ๑ 
3.3.4 เกษตรกรดีเดํนสาขาอาชีพทําไรํนาสวนผสม ระดับประเทศ 

4. สถานประกอบการ 
 4.1 นําสิทธิบัตรไปพัฒนาตํอยอดและการแปรรูปเป็นผลผลิตเพ่ือการปลูกข๎าวอินทรีย๑แบบครบ

วงจร กลุํมเกษตรกรสามารถลดต๎นทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมการแปรรูป เพ่ิมรายได๎ อ่ืนๆให๎กับเกษตรกร 
 4.2 การดําเนินการประชาสัมพันธ๑ด๎านการตลาดทั้งในและตํางประเทศรํวมกับมหาวิทยาลัย 

 
สรุป  

การบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานีรํวมกับสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ของเครือขํายฯแบบมีสํวน บนพ้ืนที่ 120 ไรํ ตามขั้นตอน PDCA ชุมชนบึง
กาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระหวํางปี พศ 2557-ป๓จจุบัน เพ่ือการแก๎ป๓ญหาสภาพดินกรดแข็ง 
ผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง รายได๎น๎อย อ่ืนๆ ปรากฏวํากลุํมเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ลดต๎นทุนเหลือเพียง 2,185-2,760 
บาทตํอไรํ เพ่ิมผลผลิตข๎าวเปลือกอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ  เพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกร 
35,000-40,000 บาทตํอไรํตํอปหีลังจากการแปรรูปข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน สภาพดินรํวน
ซุย เนื่องจากจุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกบนสารเสริมอินทรีย๑ในรูปสารประกอบเหมาะสม รากพืช
ดูดซึมสารอาหารหลักรองเสริม กรดอะมิโน โปรตีน น้ําตาลโมเลกลเดี่ยว กรดฮิวมิก อ่ืนๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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ตํอมา กลุํมเกษตรกรนาแปลงใหญํจัดตั้งศูนย๑ ศพก. ชุมชนบึงกาสามบนพ้ืนที่ 1,200 ไรํ ดําเนินการบริการจัดการ
พัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี การแปรรูปและการตลาดด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เชํน เครื่อง
ตรวจวัดและวิเคราะห๑ดินบนมือถือ โรงเรือนหมักสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เครื่องตัดบด
อัดเม็ด เครื่องสีข๎าวกล๎อง เครื่องบรรจุสุญญากาศ แอปพิเคชั่นไลด๑ อ่ืนๆ เพ่ือผลิตข๎าวอินทรีย๑มาตรฐาน GAP 
จําหนํายแกํผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ และเป็นแหลํงเรียนรู๎และปฏิบัติการวิจัยตํอยอดการนําสิทธิบัตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาเกษตรกรชาวนาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน 
ดังนั้น กลุํมเกษตรกรชุมชนใกล๎เคียงและพ้ืนที่อ่ืนๆ เชํน ชุมชนบึงบา ชุมชนหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานีได๎นํา
เทคนิคบริหารจัดการฯการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน 
Than รํวมกับเทคโนโลยีท๎องถิ่น ตั้งแตํการพัฒนาต๎นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา จึงทําให๎เกษตรกรสามารถลดต๎นทุน 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได๎และปรับสภาพดินกรดได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมรํวมกับ
นักวิจัยฯนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ไปพัฒนาตํอยอดการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในโรงงาน
ให๎มีมูลคําเพ่ิมมากข้ึน ลดป๓ญหามลพิษสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 

บรรณานุกรม  
สุกาญจน๑ รัตนเลิศนุสรณ๑และเครือขํายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558 . โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่นําสูํ

การผลิตภัณฑ๑สูตรสารชีวภาพอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช๎ชุมชนเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ๑วิถีชีวิตการ
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บทสรุป  

การจัดการเรียนการสอนในป๓จจุบันมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน เพ่ือนําไปสูํการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตของผู๎เรียน จึงมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามบริบทที่แตกตํางกันของรายวิชา การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สํงเสริมการเรียนรู๎ โดยใช๎สถานการณ๑ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎เพ่ือนํามาแก๎ป๓ญหา อาศัยการผสมผสานความรู๎เดิมรํวมกับการค๎นคว๎าความรู๎ใหมํเพ่ิมเติม 
การทํางานเป็นทีม และนําเสนอความรู๎ที่ได๎จากการค๎นคว๎า การเรียนรู๎โดย PBL แบบกลุํมยํอยจึงเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎แบบหนึ่งที่ถูกนํามาใช๎พัฒนาทักษะของผู๎เรียนให๎เกิดผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของ
หลักสูตรการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ โดยเริ่มจากการศึกษาจากผู๎ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL การเรียนรู๎รํวมกันของอาจารย๑ผู๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎กระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละกลุํม กํอให๎เกิดการ
เรียนรู๎รํวมกัน และนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ของวิทยาลัยการแพทย๑
แผนไทย และการผสานการเรียนรู๎รํวมกันของรายวิชา รวมถึงการแบํงป๓นประสบการณ๑รํวมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใช๎ในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย การจัดการเรียนรู๎แบบ PBL มีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือพัฒนา
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 และ 2 ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่รายวิชารับผิดชอบ ได๎แกํ คุณธรรมจริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางป๓ญญา ทักษะ
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎จากความคิดเห็นของผู๎เรียนที่มีตํอการพัฒนาผล
การเรียนรู๎ของตนเอง ซึ่งผลการประเมินพบวํามีคําคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ PBL นอกจากนั้นยัง
มีการถํายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL แกํรายวิชาอ่ืนๆ และจัดการเรียนรู๎รํวมกับรายวิชาอ่ืนๆ อีกด๎วย 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถนํามาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 

 
Summary 
 Current teaching management focuses on engaging in collaborative learning which 
construct lifelong learning. Various teaching model are used as tools to develop students' 
learning outcomes in different contexts of the courses. Problem-based learning (PBL) is a 
teaching model that promotes learning by using problem situations as a stimulus for the 
students to search knowledge and subsequently solve the problems. PBL also activates 
students to integrate the fundamental knowledge with additional information, working in 
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teamwork, and presentation of their ideas to solve the situation problems. Learning by PBL in a 
small group is a learning model that used to develop learners' skills to achieve learning 
outcomes based on curriculum learning outcomes. PBL learning management of Thai Traditional 
Medicine College (TMC) was prior coached by institute achieving in PBL management. 
Subsequently, TMC facilitators collaborate making suggestion to develop TMC PBL learning 
guideline. TMC PBL learning model also used to integrate the relative courses in 3th year TMC 
students and shared with other model in TMC teaching models. PBL learning is aimed to 
improve the student learning outcomes in accordance with the responsible standard of learning 
outcomes of General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 1 and 2 including: 1) ethics, 
2) knowledge, 3) intellectual skills, 4) interpersonal skills and responsibility numerical analysis 
skills, and 5) communication and information technology. The achievement of PBL learning 
management was assessed by using feedback score from the students. The result revealed that 
the student’s learning outcomes scores was increased after conduct of PBL learning. PBL 
learning model in General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 1 and 2, pass on 
knowledge to use in other courses. Therefore, construct in PBL learning is one of learning model 
using for students’ learning outcomes improvement. 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานแบบกลุํมยํอย    
  
บทน า  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให๎หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผลการ
เรียนรู๎ในแตํละด๎าน ได๎แกํ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู๎ 3) ทักษะทางป๓ญญา 4) ทักษะความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผํานกลยุทธ๑การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ และกลยุทธ๑การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ที่ถูกกําหนดผํานผําน
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา (curriculum mapping) 
รายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรจะครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ตามความรับผิดชอบหลัก และความ
รับผิดชอบรอง ซึ่งเมื่อนักศึกษาได๎เรียนวิชาใดจะสามารถประเมินผลการเรียนรู๎ตามที่กําหนดไว๎ อันจะสํงผลให๎
นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค๑  

ในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 และ 2 ได๎จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2559 ตามลําดับ ถูกกําหนดให๎รับผิดชอบในการพัฒนาผลการเรียนรู๎ด๎าน
ตํางๆ ทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ  

1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม คือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรมที่วิญ๒ูชนพึงมี อาทิ มีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย๑สุจริต เสียสละ จิตสํานึกตํอสังคม และ ตระหนักในคุณคําของ
การอนุรักษ๑ และการเผยแพรํวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพสาขาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑  

2) ความรู๎ คือ มีความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑การแพทย๑พ้ืนฐาน และศาสตร๑การแพทย๑แผน
ไทยตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ และมีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและ
องค๑ความรู๎ใหมํ  
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3) ทักษะทางป๓ญญา คือ สามารถค๎นหา รวบรวม และประเมินข๎อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือใช๎ในการ
แก๎ป๓ญหา และสามารถประยุกต๑ความรู๎และประสบการณ๑เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห๑ป๓ญหา และสังเคราะห๑แนวทาง
หรือวิธีการเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาทั้งเรื่องทั่วไป และด๎านวิชาการ / วิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ได๎อยําง
สร๎างสรรค๑  

4) ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ คือ สามารถทํางานกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้ง
ในฐานะผู๎นําหรือสมาชิกของกลุํม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห๑ป๓ญหาและมีสํวนชํวยและเอ้ือตํอการแก๎ป๓ญหาใน
กลุํม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

5) ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถเลือกและ
ประยุกต๑ใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางเหมาะสมในการศึกษาค๎นคว๎าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก๎ป๓ญหา และสามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งในการฟ๓ง การพูด การเขียน รวมทั้ง
สามารถเลือกใช๎รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุํมบุคคลที่แตกตํางกันไป  

จากมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ถูกกําหนดขึ้นนี้ จึงต๎องมีการค๎นหากลยุทธ๑การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งในการสะท๎อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่ทําให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ และมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  
 การเรียนการสอนโดยการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สํงเสริมทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑จริง (Yew และ 
Goh., 2016) โดยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ในการแก๎ป๓ญหาจากสถานการณ๑ที่กําหนดขึ้น เป็นการเรียนรู๎
ที่ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางในการกําหนดวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ของกลุํมเพ่ือแก๎ป๓ญหา โดยการเสาะแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองแล๎วนํามาปรับปรุงเป็นความรู๎ใหมํ เพ่ือแก๎ป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ (Hmelo-Silver, 2004) ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎ PBL นี้ ประกอบด๎วยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม รวมถึงบทบาท
ของอาจารย๑ที่เปลี่ยนจากผู๎สอนมาเป็นผู๎แนะแนวทาง กระตุ๎นผู๎เรียนทุกคนให๎เกิดความกระตือรือร๎น และตระหนัก
ในบทบาทของตนเองในแตํละขั้นตอนของกระบวนการ PBL สนับสนุนให๎ผู๎เรียนทําความเข๎าใจโจทย๑สถานการณ๑ได๎
อยํางลึกซึ้ง อาจารย๑ประจํากลุํมจึงเป็นเพียงผู๎สังเกต ผู๎จัดการ และผู๎มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาเพ่ือให๎กระบวนการ
กลุํมดําเนินไปอยํางราบรื่น โดยไมํได๎เป็นผู๎ถํายทอดหรือสอนเนื้อหาแกํผู๎เรียนโดยตรง และทําหน๎าที่ เป็นผู๎
เอ้ืออํานวย สนับสนุน จัดเตรียม ชื่นชม และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดตํอยอดและเชื่อมโยงเนื้อหาความรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียน
ทุกคนได๎มีโอกาสพัฒนาทักษะการอําน การคิด การสื่อสาร การเป็นผู๎นํา การเป็นสมาชิกกลุํมที่ดี การสืบค๎นข๎อมูล
ด๎วยตนเอง และการนําเสนอที่ถูกต๎องเหมาะสม ตามวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ (เกียรติกําจร กุศล และ ฐิติพร ปาน
มา, 2554)  

ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL จึงทําให๎บทบาทของผู๎สอน และผู๎เรียนแตกตํางจากการเรียนการสอน
แบบบรรยาย โดยสรุป PBL เป็นรูปแบบการเรียนรู๎ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะของผู๎เรียนให๎ตื่นตัวในการ
เสาะแสวงหาความรู๎ เพ่ือนํามาแก๎ไขป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ โดยการกําหนดวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ และการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง นําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห๑รํวมกับสมาชิกกลุํม เพ่ือให๎เกิดความรู๎และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา
รํวมกัน โดยมีอาจารย๑ประจํากลุํมเป็นผู๎สังเกตการณ๑ และแนะแนวทางบางสํวนโดยมิได๎เป็นผู๎อธิบายหรือถํายทอด
ความรู๎แกํผู๎เรียนโดยตรง 
 จากความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ของสถาบันตํางๆ เป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎เกิดการริเริ่มพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งเริ่มจากการได๎รับการแบํงป๓นประสบการณ๑
ของผู๎ที่ประสบความสําเร็จจากการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL คือ รศ.พญ.วัลลี สัตยาสัย และทีมอาจารย๑จากวิทยาลัย
การแพทย๑แผนไทยได๎เข๎าศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ หลังจากนั้นจึงได๎มีการนํา
การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมาเริ่มทดลองใช๎กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2558 เป็นครั้งแรก 
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หลังจากจัดการเรียนการสอนแล๎วได๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อป๓ญหาที่พบระหวํางอาจารย๑ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เป็นอาจารย๑
ประจํากลุํม ซึ่งพบวํามีข๎อที่เป็นป๓ญหาหลายจุด จึงได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎มีประสบการณ๑จากคณะ
แพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑อีกครั้ง พบวํามีทั้งสํวนที่คล๎ายคลึงกัน และแตกตํางกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในกลุํมของอาจารย๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทยซึ่งปฏิบัติหน๎าที่เป็นอาจารย๑
ประจํากลุํมได๎รํวมกันเสนอแนะและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ ปรับปรุงให๎เกิดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํม
ยํอยตามบริบทของรายวิชาของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย  
 ป๓จจุบันการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ได๎ดําเนินมาเป็นปีที่ 3 มีการปรับปรุงโจทย๑สถานการณ๑ คูํมือสําหรับ
อาจารย๑ประจํากลุํม แบบประเมินรายกลุํม และรายบุคคล มีการถํายทอดการจัดการเรียนการสอนให๎แกํรายวิชา
อาการวิทยา และจัดการเรียนการสอนรํวมกับรายวิชาโภชนาการ รวมถึงมีการประเมินผลการเรียนรู๎จากความ
คิดเห็นของนักศึกษาตํอผลการเรียนรู๎ของตนเองในด๎านตํางๆ ทั้ง 5 ด๎าน ซึ่งคะแนนประเมินจะถูกนํามาเป็นสํวน
หนึ่งในการปรับปรุงการดําเนินการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ตํอไป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับการ
จัดการเรียนรู๎ในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งใช๎ในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทยอีกด๎วย ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎เกิ ดการ
ผสมผสานการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย หรือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ PBL ในรายวิชาอ่ืนๆ ของ
วิทยาลัยได๎  
 
วิธีการด าเนินงาน   
 การดําเนินการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานแบบกลุํมยํอยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิตชั้นปีที่ 3 เริ่มต๎นจากการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย
รายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 และถํายทอดสูํรายวิชาเวชศาตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑
แผนไทยประยุกต๑ 2 และรายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัย มีการดําเนินการมาอยํางเป็นขั้นตอน ซึ่งแตํเดิมนั้น
รายวิชาสํวนใหญํจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อาจารย๑มีบทบาทเป็นครูผู๎สอน รวมทั้งยังไมํมีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกันเพ่ือให๎เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาอยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยจึงได๎ถูกนํามาทดลองใช๎ และเป็นรูปแบบที่ใช๎ตํอเนื่องในการเรียนการสอนมาจนถึง
ป๓จจุบัน โดยมีการดําเนินการเป็นขั้นตอน และนําข๎อป๓ญหาที่พบมาปรับปรุงแก๎ไข ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความรู๎หลักที่จําเป็นหรือสําคัญตํอหนํวยงานหรือกิจกรรมกลุํมหรือองค๑กร โดย
ฝุายวิชาการและวิจัยจัดการประชุมระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งจัดการเรียนรู๎รูปแบบ PBL แบบกลุํมยํอย เป็น
รูปแบบหนึ่งทีใ่ช๎จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย 

ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหาความรู๎ที่ต๎องการ  
2.1 การแบํงป๓นประสบการณ๑จากผู๎ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL โดย รศ.พญ.วัลลี 

สัตยาสัย รํวมกับคณาจารย๑จากคณะแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ได๎นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู๎
แบบ PBL ซึ่งใช๎จัดการเรียนการสอนในนักศึกษาแพทย๑ คณะแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ซึ่งนอกจาก
เป็นผู๎แบํงป๓นประสบการณ๑แล๎ว คณาจารย๑จากคณะแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ยังเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดการเรียนรู๎แบบ PBL ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทยในระยะเริ่มแรกอีกด๎วย  

2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยอาจารย๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ เป็นการสะท๎อนข๎อดี และป๓ญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน 

2.3 การเข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎แกํคณาจารย๑ของวิทยาลัย
การแพทย๑แผนไทย ซึ่งคํานึงถึงความแตกตํางของผู๎เรียน กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ และการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ที่ตรงตามวัตถุประสงค๑ (Finland model) ซึ่งสามารถนํามาเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนา
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รูปแบบการประเมินนักศึกษาในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ได ๎
 
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงความรู๎ให๎เหมาะกับการใช๎งาน 
3.1 การเตรียมการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 

เป็นวิชานํารํอง โดยมีการเตรียมเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ให๎พร๎อมกํอนเริ่มการเรียนการสอน ประกอบด๎วย 
- กําหนดเนื้อหาหลัก และวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ เพ่ือสร๎างโจทย๑สถานการณ๑ตามวัตถุประสงค๑ 

โดยโจทย๑สถานการณ๑เป็นการใช๎กรณีที่เกิดขึ้นจริง รํวมกับสํวนที่ปรับปรุงเพ่ือให๎เหมาะสมกับการ
เรียนรู๎ 

- จัดอาจารย๑ประจํากลุํม โดยอาจารย๑ 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษากลุํมละ 8-10 คน 
- จัดเตรียมห๎องสําหรับจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยใช๎ 1 ห๎อง ตํอ 1 กลุํม 
- จัดเตรียมแบบประเมินกระบวนการกลุํม และแบบประเมินรายบุคคล โดยกําหนดเกณฑ๑การ

ประเมิน (rubric) จากผลการเรียนรู๎ที่รายวิชารับผิดชอบ มาเป็นหัวข๎อในการประเมิน  และ
กําหนดคําคะแนนในแตํละเกณฑ๑การประเมิน 

- แบบทดสอบกํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ PBL ในแตํละโจทย๑สถานการณ๑ 
- กําหนดสัดสํวนคะแนนสําหรับการเรียนรู๎แบบ PBL ในรายวิชา 
- จัดเตรียมแบบประเมินสําหรับนักศึกษาในการประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเอง ประเมิน

บรรยากาศการเรียนรู๎ และประเมินอาจารย๑ประจํากลุํม 
3.2 การดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยจัดประชุมอาจารย๑ประจํากลุํม เพ่ือพูดคุยถึง

รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ และทําความเข๎าใจโจทย๑สถานการณ๑รํวมกัน โดยใช๎รูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนรู๎ 
PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งใช๎เวลา 2 สัปดาห๑ ตํอโจทย๑สถานการณ๑ โดยสัปดาห๑ที่ 1 
เป็นการเปิดโจทย๑สถานการณ๑ และสัปดาห๑ที่ 2 เป็นการปิดโจทย๑สถานการณ๑ ซึ่งประกอบด๎วย 3 ระยะ 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การเปิดโจทย๑ป๓ญหา ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาท้ังกลุํมรํวมกันอํานโจทย๑/สถานการณ๑ ทําความเข๎าใจคําศัพท๑ และ 

     แนวคิดให๎มีความเข๎าใจที่ตรงกัน  
ขั้นตอนที่ 2 ระบุป๓ญหาของโจทย๑/สถานการณ๑  
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห๑สาเหตุของป๓ญหา ความเชื่อมโยงของป๓ญหา  
ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมุติฐานที่เป็นสาเหตุของป๓ญหา จัดลําดับความสําคัญ  
ขั้นตอนที่ 5 ตั้งวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎เพื่อนํามาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา  

ระยะที่ 2 การค๎นคว๎าหาความรู๎ ประกอบด๎วย 1 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบข๎อมูลนอกกลุํม โดยตํางคนแยกย๎ายกันศึกษาหาความรู๎จากแหลํง 

     วิทยาการตํางๆ ตามวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ที่ตั้งไว๎ 
ระยะที่ 3 การปิดโจทย๑ป๓ญหา ประกอบด๎วย 1 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการในสัปดาห๑ถัดไป โดยกลุํมกลับมาพบกันใหมํ สังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎มา 
          เพ่ือพิสูจน๑สมมุติฐาน และสรุปเป็นหลักการสําหรับการนําไปใช๎ตํอไปในอนาคต 

3.3 การทบทวนหลังจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยให๎อาจารย๑ประจํากลุํมนําเสนอป๓ญหาที่พบใน
การจัดการเรียนรู๎ และเสนอแนะแนวทางแก๎ไขป๓ญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติรํวมกันตํอไป 
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3.4 การประเมินผล ได๎แกํ  
3.4.1 การประเมินโดยอาจารย๑ประจํากลุํม เป็นผู๎ประเมินผู๎เรียน โดยใช๎แบบประเมิน

กระบวนการกลุํม และแบบประเมินรายบุคคล 
 
3.4.2 การประเมินโดยผู๎เรียน โดยผู๎เรียนเป็นผู๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเอง การประเมิน

บรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย และประเมินอาจารย๑ประจํากลุํม 
3.5 การทบทวนหลังการประเมิน โดยรวบรวมข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ประจํากลุํมตํอผู๎เรียน และ

ข๎อเสนอแนะของผู๎เรียนที่มีตํอผลการเรียนรู๎ของตนเอง บรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย และ
ข๎อเสนอแนะตํออาจารย๑ประจํากลุํม มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ในภาคการศึกษาถัดไป และ
ในรายวิชาอ่ืนๆ 

3.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎มีประสบการณ๑ และประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎ PBL 
แบบกลุํมยํอยอีกครั้ง เพ่ือพูดคุยถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ความสําเร็จ และป๓ญหาที่เกิดขึ้น เป็นการ
แบํงป๓นประสบการณ๑ และรํวมกันเสนอแนะวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  โดยคณะอาจารย๑จากคณะ
แพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑มารํวมพูดคุย และแบํงป๓นประสบการณ๑รํวมกับอาจารย๑ของวิทยาลัย
การแพทย๑แผนไทย 

ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในกิจการงาน  
 4.1 การถํายทอดการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย หลังจากมีการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยใน
รายวิชานํารํอง คือ เวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 แล๎ว ได๎มีการถํายทอดการจัดการเรียนรู๎ 
PBL แบบกลุํมยํอยให๎แกํรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 2 และรายวิชาอาการวิทยาและ
โรควินิจฉัย 
 4.2 การพัฒนาอาจารย๑ประจํากลุํม โดยให๎อาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การเป็นอาจารย๑ประจํากลุํมมาแล๎วให๎
คําแนะนําเป็นปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
 4.4 การบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑ 1 และรายวิชาโภชนาการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษาเดียวกัน เป็นการบูรณาการความรู๎สํวนที่
เกี่ยวข๎องกัน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีแนวคิดในการแก๎ป๓ญหาอยํางบูรณาการ โดยกําหนดโจทย๑สถานการณ๑ให๎เกี่ยวข๎อง
กันระหวํางเวชศาสตร๑และโภชนาการ ซ่ึงดําเนนิการตํอเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 5 การนําประสบการณ๑จากการทํางาน และการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
สกัด “ขุมความรู๎” ออกมาบันทึกไว๎  

5.1 จัดประชุมระดมสมองจากอาจารย๑ผู๎ผํานประสบการณ๑ในการรํวมจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย
เพ่ือพัฒนาคูํมือการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วยหลักการของ 
PBL ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ ตัวอยํางโจทย๑สถานการณ๑ และแบบประเมินสําหรับอาจารย๑ และแบบประเมิน
สําหรับนักศึกษา โดยจัดทําเป็นเลํมคํูมือ พร๎อมไฟล๑เอกสารเผยแพรํในเวปไซต๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย เพ่ือ
ความสะดวกให๎การนําไปใช๎ของรายวิชาอ่ืนๆ  

5.2 เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ นําเสนอแนวคิดและรับฟ๓งข๎อเสนอแนะในกิจกรรมการจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย
ด๎านการจัดการเรียนการสอน 

5.3 เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถาบัน (KM ASTC) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ 
นําเสนอแนวคิด และแนวปฏิบัติแกํตํางสถาบัน ประกอบด๎วยสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน๑ในการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตามบริบทของแตํละสถาบันได๎ตํอไป  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย ป๓จจุบันได๎มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ PBL 
แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาการแพทย๑แผน
ไทยประยุกต๑ ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 ตามความรับผิดชอบผลการเรียนรู๎ของรายวิชา โดยประเมินจากความ
คิดเห็นของนักศึกษาตํอการผลการเรียนรู๎ของตนเองในด๎านตํางๆ ดังนี้  
  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ก่อนจัดการ
เรียนรู้ PBL 

หลังจัดการ
เรียนรู้ PBL 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4.06±0.68 4.36±0.60 
2. การทํางานเป็นกลุํมและการรายงานผลท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ ไมํ

คัดลอกผลงาน 
4.28±0.67 4.46±0.65 

3. การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ความตรงตํอเวลา และความสม่ําเสมอในการ
เข๎าชั้นเรียน 

4.48±0.54 4.66±0.52 

คะแนนเฉล่ีย 4.27±0.63 4.49±0.59 
ความรู้ 
4. มีความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน และ

ศาสตร๑การแพทย๑แผนไทยตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย๑
แผนไทยประยุกต๑ 

3.78±0.68 4.42±0.57 

5. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค๑ความรู๎ใหมํ 3.82±0.69 4.38±0.64 
6. มีความรู๎ในเรื่องสาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 

ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติ 
3.72±0.76 4.52±0.58 

คะแนนเฉล่ีย 3.77±0.71 4.44±0.60 
ทักษะทางปัญญา 
7. สามารถค๎นหา รวบรวม และประเมินข๎อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อ

ใช๎ในการแก๎ป๓ญหา 
3.84±0.68 4.52±0.61 

8. สามารถประยุกต๑ความรู๎และประสบการณ๑เพื่อใช๎ในการวิเคราะห๑ป๓ญหา 3.66±0.66 4.36±0.63 
9. สามารถสังเคราะห๑แนวทางหรอืวิธีเพื่อปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาท้ังเรื่อง

ท่ัวไปและด๎านวิชาการ/วิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ได๎อยําง
สร๎างสรรค๑ 

3.74±0.63 4.38±0.67 

คะแนนเฉล่ีย 3.75±0.66 4.42±0.64 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
10. สามารถทํางานกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้งในฐานะผ๎ูนําหรือสมาชิกของ

กลุํม 
4.14±0.67 4.50±0.61 

11. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห๑ป๓ญหาและมีสํวนชํวยและเอื้อตํอการ
แก๎ป๓ญหาในกลุํม 

4.10±0.65 4.52±0.61 

12. ความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเน่ืองเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 4.10±0.71 4.50±0.61 
คะแนนเฉล่ีย 4.11±0.67 4.51±0.61 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพท้ังในการฟ๓ง การพูด การเขียน 4.06±0.59 4.48±0.58 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ก่อนจัดการ
เรียนรู้ PBL 

หลังจัดการ
เรียนรู้ PBL 

14. สามารถเลือกใช๎รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุํมบุคคลท่ี
แตกตํางกันไป 

3.96±0.67 4.38±0.60 

15. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ประมวลผล 
แปลความหมาย และการนําเสนอข๎อมูลสารสนเทศ 

4.08±0.67 4.48±0.58 

คะแนนเฉล่ีย 4.03±0.64 4.45±0.59 
 
 จากคะแนนประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาแสดงให๎เห็นวําการจัดการเรียนรู๎ PBL 
แบบกลุํมยํอยสามารถพัฒนาผลการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ของนักศึกษาได๎ โดยสามารถนําเสนอเป็นขั้นตอนในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ได๎ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขัน้ตอนการเตรียมการจัดการเรียนรู้ PBL แบบกลุม่ย่อย 
1.1 การสร้างโจทย์สถานการณ์ 

- ก าหนดเนื้อหาหลัก 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้

1.2 จัดท าคู่มืออาจารย์ประจ ากลุ่มทีค่รอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.3 จัดกลุ่มนักศกึษา กลุ่มละ 7 – 10 คน 
1.4 จัดอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
1.5 จัดห้องเรียน 

 

2. การสร้างแบบประเมิน 
- แบบประเมินพฤติกรรมกลุม่ย่อย 
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน PBL 
- แบบประเมินอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
- แบบประเมินโจทย์สถานการณ์ 

3. การด าเนินการจัดการเรียนรู ้PBL แบบกลุ่มย่อย 
ระยะที่ 1 เปิดโจทย์สถานการณ์ 

- ขั้นตอนที่ 1 นิยามค าศัพท์ 
- ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ 
- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความเชื่อมโยงของปัญหา 
- ขั้นตอนที่ 4 ต้ังสมมุติฐานที่เป็นสาเหตุของปัญหา จัดล าดับความส าคัญ 
- ขั้นตอนที ่5 ต้ังวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม 

ระยะที่ 2 ศึกษาหาความรู ้
- ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบข้อมูลนอกกลุ่ม โดยต่างคนแยกย้ายกันศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ

ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ 
ระยะที่ 3 ปิดโจทย์สถานการณ์ 

- ขั้นตอนที่ 7 กลุม่กลับมาพบกันใหม่ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือพิสูจนส์มมตฐิาน และสรุปเป็น
หลักการส าหรับการน าไปใช้ต่อไปในอนาคต 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
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การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยสามารถประยุกต๑ใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตํางๆ โดยสามารถกําหนดเนื้อหาหลักและวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างโจทย๑สถานการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับรายวิชาให๎แกํ
นักศึกษาได๎ฝึกทักษะในการแก๎ป๓ญหา การผสานความรู๎เดิมซึ่งได๎เรียนมากํอนหน๎ารํวมกับการค๎นคว๎าข๎อมูลใหมํ
เพ่ิมเติม การสื่อสารเพ่ือนําเสนอความรู๎และความคิดเห็นของตนเองแกํผู๎อ่ืน และการทํางานเป็นทีมเพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ในการแก๎ป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยยังทําให๎
บทบาทของอาจารย๑ผู๎สอนเปลี่ยนไปเป็นผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎ โดยไมํได๎สอนโดยตรงแตํสนับสนุนให๎เกิดการ
แก๎ป๓ญหาตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนด ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล๎องกันจากการจัดการเรียนการสอนรํวมกันโดยใช๎การจัดการเรียนรู๎ PBL 
แบบกลุํมยํอย ซึ่งถูกริเริ่มในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 รํวมกับรายวิชาโภชนาการ 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรํวมกันตํอเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ทําให๎นักศึกษาสามารถบูรณาการการ
เกิดพยาธิสภาพของโรคและหลักการรักษาโรคทางเวชศาสตร๑รํวมกับการดูแลผู๎ปุวยตามหลักโภชนาการของโรค
นั้นๆ ได๎ โดยนักศึกษาสามารถอธิบาย เชื่อมโยงความเก่ียวข๎องของป๓จจัยตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาชีพ 

ป๓จจัยที่ทําให๎เกิดผลสําเร็จ ได๎แกํ การรํวมมือกันในการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของ
อาจารย๑ผู๎สอนอยํางเป็นรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งใหมํในตอนแรก ได๎รับการปรับปรุงเกิดเป็นการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ
ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งสามารถปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ นอกจากนั้นการ
แบํงป๓นประสบการณ๑ของผู๎ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL รวมถึงสถานที่ในการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยที่เพียงพอ ก็เป็นสํวนหนึ่งในการสํงเสริมให๎การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยประสบ
ผลสําเร็จ 

อยํางไรก็ตามป๓ญหาที่พบในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย คือ ในกรณีที่มีนักศึกษาจํานวนมาก 
จําเป็นต๎องใช๎อาจารย๑ประจํากลุํมจํานวนมากเพ่ือให๎เพียงพอตํอการจัดนักศึกษากลุํมละ 7-10 คน ตํออาจารย๑
ประจํากลุํม 1 คน ซึ่งยังต๎องการการบริหารจัดการเวลาของอาจารย๑แตํละคนให๎ตรงกันในวันเปิดและปิดโจทย๑
สถานการณ๑อีกด๎วย นอกจากนั้นการจัดหาสถานที่ซ่ึงต๎องใช๎ห๎องเรียนสําหรับกลุํมยํอยจํานวนมากเชํนกัน 

ดังนั้นการแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น คือการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ และการเตรียมพร๎อม
ตามแตํละขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย จะทําให๎การจัดการเรียนรู๎ดําเนินไปอยํางราบรื่น  

 
 
 
 
 

4. การประเมินผล 

- การประเมินผลโดยอาจารย์ประจ ากลุ่ม : การประเมินพฤติกรรมกลุ่มย่อย และรายบุคคลของนักศกึษา 

- ผลสัมฤทธิก์ารเรียน จากการท าข้อสอบก่อนและหลังเรียน 

- การประเมินผลโดยนักศึกษา : ความเหมาะสมของบทบาทของอาจารย์ประจ ากลุ่ม และโจทย์
สถานการณ์ 

5. ทบทวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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สรุป  
 การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยได๎ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบและนํามาใช๎อยํางเป็นขั้นตอน จาก
การให๎คําแนะนํา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผู๎ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน PBL และเป็นที่
ปรึกษาในชํวงเริ่มต๎น หลังจากนั้นได๎มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการระดมสมองระหวํางอาจารย๑ผู๎ทําหน๎าที่
อาจารย๑ประจํากลุํมในการอภิปรายถึงป๓ญหาที่พบและนํามาปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให๎
เหมาะสมตามบริบทของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย และใช๎จัดการเรียนรู๎ในภาคการศึกษาถัดไป รวมถึงอาจารย๑ผู๎
มีประสบการณ๑ในการทําหน๎าที่อาจารย๑ประจํากลุํมยังมีการถํายทอดความรู๎ให๎แกํอาจารย๑ใหมํที่เข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่
อาจารย๑ประจํากลุํม เนื่องจากการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย๑ประจํา
กลุํมให๎เป็นเพียงผู๎สนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎แทนการเป็นผู๎สอนโดยตรง  
 นอกจากนั้นยังมีการถํายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย ให๎สามารถเข๎าถึงได๎งํายใน
รูปแบบคูํมือและข๎อมูลสําหรับดาวน๑โหลดในเวปไซต๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วยหลักการของ 
PBL ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย และตัวอยํางโจทย๑สถานการณ๑ แบบประเมินสําหรับ
อาจารย๑ในการประเมินกระบวนการกลุํมยํอย ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษารายบุคคล และแบบประเมิน
สําหรับนักศึกษาในการประเมินบรรยากาศในการเรียนรู๎ โจทย๑สถานการณ๑ และอาจารย๑ประจํากลุํม การประเมิน
ดังกลําวจะนําไปสูํการปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอไป พร๎อมกันนี้ได๎มีการสร๎างแผนผังการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยที่เข๎าใจได๎งําย สามารถนําไปเป็นต๎นแบบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่
สนใจตามบริบทของรายวิชานั้นๆ ได๎  

การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่คาดหวัง ได๎แกํการ
ทําให๎นักศึกษาเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
จากการประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเองโดยนักศึกษาพบวําการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย มีประสิทธิภาพ
ในการนํามาใช๎จัดการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุสงค๑ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ จาก
คะแนนประเมินของผลการเรียนรู๎ที่เพ่ิมข้ึนทุกด๎านหลังจัดการเรียนรู๎ PBL 

การนําการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมาจัดการบูรณาการรํวมกับรายวิชาที่สอดคล๎องกันเป็นอีก
หนึ่งความท๎าทายในการจัดการเรียนการสอนที่มุํงหวังให๎นักศึกษาเกิดความคิดรวบยอด สามารถบูรณาการองค๑
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎รํวมกันในรายวิชาอ่ืนๆ ที่สอดคล๎องกันและมีเวลาเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เชํน การสืบค๎น
ทางเวชศาสตร๑ทั่วไป จะเป็นสํวนหนึ่งในการเสริมสร๎างความเข๎าใจในรายวิชาพรีคลินิกของนักศึกษาให๎มากขึ้น 
นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยในอนาคต โดยบูรณาการรายวิชาพรีคลินิก และรายวิชาด๎าน
การแพทย๑แผนไทยจะทําให๎นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและเปรียบเทียบโรคด๎านการแพทย๑แผนป๓จจุบันและ
การแพทย๑แผนไทยได๎ด๎วยความเข๎าใจ 
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บทสรุป  

วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพรเป็นวิชาภาคทฤษฎีสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑บัณฑิตชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค๑ให๎นักศึกษาสามารถสั่งใช๎ยาจากสมุนไพรในการปูองกันและรักษาโรคได๎
อยํางถูกต๎อง และประเมินผลการรักษาได๎ เพ่ือสํงเสริมทักษะปฏิบัติของนักศึกษาในการสั่งใช๎ยาและประเมิน
ผลการรักษาในผู๎ปุวยจริง ผู๎สอนจึงบูรณาการการเรียนในวิชานี้ซึ่งเป็นภาคทฤษฎี กับวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ หัตถเวช
กรรมแผนไทย 2 ซึ่งนักศึกษาจะได๎ฝึกทักษะวิชาชีพการนวดไทยเพ่ือรักษาโรคกับผู๎ปุวยจริงในแหลํงฝึกตลอดภาค
การศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสองวิชานี้ต๎องสุํมเลือกผู๎ปุวยหนึ่งรายเพ่ือ เป็นกรณีศึกษา นักศึกษาต๎องใช๎
ความรู๎และทักษะปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาโรคด๎วยการสั่งจํายยาจากสมุนไพร และการ
นวดไทยแบบราชสํานัก ติดตามอาการ ประเมินผลการรักษา และนําเสนอกรณีศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผล
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาพบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจตํอกิจกรรมการเรียนในรูปแบบนี้ เนื่องจาก
สามารถบูรณาการความรู๎จากสองวิชาเพ่ือแก๎ป๓ญหากรณีศึกษาได๎ การฝึกปฏิบัติกับผู๎ปุวยทําให๎นักศึกษาคิด
แก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบและมีความมั่นใจในการสั่งใช๎ยาและประเมินผลการรักษา การมอบหมายให๎จัดทํา
กรณีศึกษาเพียงหนึ่งรายจากการเรียนสองวิชาเป็นการลดจํานวนงานมอบหมายลง นักศึกษาจึงสามารถจัดทํา
กรณีศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให๎ผู๎สอนได๎วางแผนการสอนรํวมกันเพ่ือสํงเสริมสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ดังนั้น การบูรณาการการเรียนวิชาภาคทฤษฎีกับวิชา
ฝึกทักษะวิชาชีพ นําจะเป็นรูปแบบการสอนที่สํงเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได๎  
 
ค าส าคัญ : บัณฑิตนักปฏิบัติ สมรรถนะ ทักษะวิชาชีพ การบูรณาการ การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 
 
Summary  
 Herbal drug use evaluation is a lecture-based subject offered to fourth-year student of 
applied Thai traditional medicine program. Learning outcome of this subject was to enhance 
student capability on decision making of herbal drug prescription as well as evaluation of the 
treatment. To enhance practical skill of the student in making the prescription and evaluation 
of the treatment in a patient, teaching staff conducted an integration of this lecture-based 
subject with practice in Thai traditional therapeutic massage, a practical-based subject provide 
student real-world experience in therapeutic massage for patients throughout a semester. 
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Student who enrolled to these subjects was assigned to select one patient as a case study. 
Implementation of professional knowledge and skills for diagnosis, planning the treatment with 
herbal drugs and Thai traditional therapeutic massage as well as patient follow-up, treatment 
evaluation, and case presentation by the end of the semester was required. Student survey 
revealed that the student preferred this learning model because it provided student a chance 
to integrate knowledge of the two subjects to solve patient’s problem. Professional practicing 
with patient activated systemic thinking skill of the student and built self-confidence in making 
prescription and evaluation of treatment. Given one assignment from two subjects was time 
reduction, thus student could produce a high quality report of case study. In addition, this 
model provided teaching team a chance to design pedagogy together in order to develop 
expected competency and reach the program outcome. Therefore, integration of lecture-based 
subject with practical-based subject could be the teaching model that promote hands-on 
graduate. 
 
Keywords Hands-on graduate, Competency, Professional skill, Integration, Applied Thai  
         traditional medicine 
 
บทน า  

วิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุํงเน๎นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน๎มโลก (Mega trends) และมีความพร๎อมในการให๎บริการด๎าน
สุขภาพในอุตสาหกรรมการแพทย๑ครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ พ.ศ.2554 กําหนดให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ต๎องมีความรู๎และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชนด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วย เวชกรรม แผนไทย เภสัชกรรม
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ๑ การผลิตบัณฑิตให๎มีสมรรถนะดังกลําว ผู๎สอนต๎องให๎ความรู๎ใน
ภาคทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาในชั้นเรียนกํอน แล๎วจึงจัดให๎มีการฝึกปฏิบัติกับผู๎ปุวยจริงในแหลํงฝึก
หรือในสถานประกอบการ อยํางไรก็ตาม รายวิชาภาคทฤษฎีอาจมีข๎อจํากัดที่ทําให๎ไมํสามารถจัดการสอนที่สํงเสริม
ทักษะปฏิบัติในสถานการณ๑จริงแกํนักศึกษาได๎ ซึ่งจะสํงผลให๎นักศึกษาขาดประสบการณ๑ในการบูรณาการความรู๎
ภาคทฤษฎีรํวมกับทักษะปฏิบัติเพ่ือแก๎ป๓ญหาสุขภาพของผู๎ปุวยในสถานการณ๑จริง  

วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิต เป็นวิชาทฤษฎีที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการในการสั่งใช๎ยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแหํงชาติ เพ่ือรักษาโรคในระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงการประเมินผลการรักษา การเกิดอาการไมํ
พึงประสงค๑จากการใช๎ยา และการวิเคราะห๑ป๓ญหาทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎นักศึกษาประยุกต๑ใช๎ความรู๎
ที่ได๎รับจากการเรียนวิชานี้เพ่ือสั่งใช๎ยาสมุนไพรตามหลักวิชาการได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม วิชานี้เปิดสอนมา
ตั้งแตํปีการศึกษา 2558 ผู๎สอนจัดให๎มีกิจกรรมแบบ active learning เพ่ือกระตุ๎นให๎นักศึกษามีสํวนรํวมกับ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยการมอบหมายงานกลุํมให๎นักศึกษาวิเคราะห๑กรณีศึกษาจาก
สถานการณ๑สมมุติ แม๎วําผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 จะพบวํานักศึกษาเกิดการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ของรายวิชา อยํางไรก็ตาม นักศึกษายังขาดประสบการณ๑ในการประยุกต๑ใช๎ความรู๎เพ่ือ
แก๎ป๓ญหาสุขภาพของผู๎ปุวยในสถานการณ๑จริง ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนั้นการปรับปรุง
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รายวิชาโดยการจัดให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการสั่งจํายยาให๎แกํผู๎ปุวยจริง โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียน
รํวมกับผู๎สอนในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสให๎นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทฤษฎีนี้ ได๎พัฒนา
ทักษะวิชาชีพด๎านเภสัชกรรมแผนไทย มีความมั่นใจและสั่งใช๎ยาได๎อยํางถูกต๎อง สามารถประเมินและติดตาม
ผลการรักษาได๎ ซึ่งทักษะดังกลําวนี้เป็นจุดประสงค๑หลักของวิชานี้ และเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของบัณฑิตสาขา
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิต 
 
วิธีการด าเนินงาน   

 เพ่ือสํงเสริมอัตลักษณ๑ของบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน
การเป็น “นักปฏิบัติมืออาชีพด๎านวิทยาศาสตร๑สุขภาพ” วิทยาลัยฯ จึงได๎ระดมสมองเพ่ือกําหนดประเด็นความรู๎
และรูปแบบการสอนที่สอดคล๎องและสํงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด๎านวิทยาศาสตร๑สุขภาพ โดย
มุํงเน๎นค๎นหารูปแบบการสอนที่พัฒนาให๎นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู๎และทักษะในด๎านการแพทย๑แผนไทย
และวิทยาศาสตร๑สุขภาพในการแก๎ป๓ญหาสุขภาพให๎แกํประชาชน ขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด๎วย 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู๎ เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดการความรู๎ประจําปี
การศึกษา 2559 เพ่ือดําเนินการเสาะแสวงหาองค๑ความรู๎ด๎านการผลิตบัณฑิต  

2. สํารวจประเด็นป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนในการประชุมฝุายวิชาการและ
วิจัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งพบวําป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนสํวนหนึ่ง
คือการขาดการวางแผนรํวมกันของผู๎รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ทําให๎
ขาดการบูรณาการรํวมกันระหวํางรายวิชา และขาดกิจกรรมการสอนที่สํงเสริมความสามารถของ
นักศึกษาในการคิดอยํางเป็นระบบเพื่อบูรณาการความรู๎จากรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง    ขาดการบูรณาการ
ระหวํางรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติการ ทําให๎ขาดการเชื่อมโยงความรู๎เพ่ือนําไปประยุกต๑ใช๎ และ
ในรายวิชาทฤษฎียังขาดการกิจกรรมที่สํงเสริมประสบการณ๑จริงให๎แกํนักศึกษา  

3. กําหนดผู๎สอนเพ่ือเป็นกลุมเปาหมายในการอบรมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการระหวํางรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ ซึ่งในการ
ดําเนินการครั้งนี้ได๎คัดเลือกผู๎สอนจํานวน 6 ทําน ที่สอนในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรม
แผนไทย 2 ซึ่งเป็นวิชาฝึกทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑บัญฑิต  และผู๎สอนจํานวน 1 ทําน จากรายวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นวิชา
ภาคทฤษฎีสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัญฑิต เชํนกัน และเปิด
สอนในภาคการศึกษาเดียวกัน เป็นกลุํมเปูาหมายเพ่ือนํารํองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
การนี ้

4. เสาะแสวงหาความรู๎จากบุคลากรภายในองค๑กร โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
อาจารย๑ผู๎สอนที่มีองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ โดย
คณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู๎  ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2559 และมอบหมายอาจารย๑ที่ผํานการฝึกอบรมและประยุกต๑ใช๎กระบวนการเรียนการ
สอนด๎วยนวัตกรรมการจัดการด๎านการศึกษารูปแบบ STEM, CDIO, Finland Model และ S-PASS 
นําความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมและประสบการณ๑จากการประยุกต๑ใช๎ในการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในกลุํมอาจารย๑ผู๎สอน เพ่ือให๎นําความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
การระหวํางรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติการหรือวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ  

5. ผู๎สอนที่เป็นกลุํมเปูาหมาย นําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎โดยการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน  
วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร และวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 ที่จะเปิดสอน
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ในภาคการศึกษา 1/2560 รํวมกัน โดยมีเปูาหมายคือสํงเสริมความสามารถของนักศึกษาในการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากทั้งสองรายวิชาในการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพที่ครอบคลุมถึงการตรวจ
วินิจฉัยโรคด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย การวางแผนการรักษา และการรักษาด๎วยเภสัชกรรมแผน
ไทย และหัตถเวชกรรมแผนไทย รวมถึงการติดตามและการประเมินผลการรักษา 

6. สรุปผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ๑อักษรในรูปแบบคูํมือการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพรและวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผน
ไทย 2 และเผยแพรํตํอผู๎สนใจภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ผํานเว็บไซต๑ของวิทยาลัยฯ  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

การดําเนินงานเพ่ือจัดการความรู๎ของวิทยาลัยฯ เริ่มจากการจัดประชุมฝุายวิชาการและวิจัย หลังจาก
รับทราบป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอน และกําหนดประเด็นความรู๎แล๎ว วิทยาลัยฯจึงได๎จัดประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยการเชิญอาจารย๑ที่ผํานการฝึกอบรมและประยุกต๑ใช๎กระบวนการเรียนการสอนด๎วย
นวัตกรรมการจัดการด๎านการศึกษารูปแบบ STEM, CDIO, Finland Model และ S-PASS มาถํายทอดความรู๎และ
ประสบการณ๑ ดังแสดงในภาพที่ 1.  

 

 
 
ภาพที่ 1 กิจกรรมสํารวจประเด็นป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย๑ผู๎สอน ในการประชุมฝุาย

วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย 
 
การดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในสองรายวิชานี้ เริ่มจากการ

ประชุมรํวมกันระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนทั้งสองรายวิชาเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค๑ในการบูรณาการรายวิชารํวมกัน มี
การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การจัดทํารายงาน การประเมินผล และการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษา รํวมกันกํอนเปิดภาคการศึกษา จากนั้นจัดทําแผนการสอนและรํวมกันชี้แจงตํอนักศึกษาในวัน
แรกของการเปิดภาคเรียน ตัวอยํางกรอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสองรายวิชา แสดงดังภาพที่ 2 
โดยนักศึกษาได๎รับการมอบหมายให๎รายงานผลการรักษาผู๎ปุวยหนึ่งรายตั้งแตํเริ่มรักษาไปจนสิ้นสุดการรักษา และ
จัดทํารายงานกรณีศึกษาจํานวนหนึ่งฉบับที่มีการบูรณาการความรู๎จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 
2 (กรอบซ๎ายมือ) และวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร (กรอบขวามือ)  
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ภาพที่ 2 กรอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร (ขวามือ)  และ

วิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 (ซ๎ายมือ)  
 
การติดตามนักศึกษาเพ่ือประเมินการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ของรายวิชา ได๎แกํ ความสามารถในการ

ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร และวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 จะถูก
ประเมินแบบ formative assessment ด๎วยแบบประเมินการปฎิบัติงานแบบ rubrics และประเมินจากการเขียน
รายงานกรณีศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอนพบวํา นักศึกษาสามารถประยุกต๑ใช๎
ความรู๎จากรายวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎี ในการวางแผนการรักษาและการสั่งใช๎ยาใน
ผู๎ปุวยจริงจากแหลํงฝึกที่จัดการสอนโดยวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 ได๎ นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ๑ตรงจากการสั่งใช๎ยาตามอาการของผู๎ปุวย ได๎ฝึกอธิบายข๎อบํงใช๎ ข๎อควรระวังและอาการไมํพึง
ประสงค๑จากการใช๎ยา และสามารถเชื่อมโยงการรักษาด๎วยยาจากสมุนไพร กับการนวดไทยเพ่ือบําบัดรักษาได๎อีก
ด๎วย  ภาพที่ 3 แสดงตัวแผนการรักษาผู๎ปุวยโดยการบูรณาการความรู๎ด๎านเภสัชกรรมแผนไทยจากวิชาการประเมิน
การใช๎ยาสมุนไพรเพื่อสั่งใช๎ยาและการรักษาด๎วยยาจากสมุนไพรในผู๎ปุวยจริง รํวมกับความรู๎ด๎านหัตถเวชกรรมแผน
ไทย  จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 

 
    
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนการรักษาผู๎ปุวยโดยการบูรณาการความรู๎จากวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร รํวมกับ
ความรู๎ จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 
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เนื่องจากนักศึกษาได๎รับมอบหมายให๎ติดตามผู๎ปุวยไปจนสิ้นสุดการรักษา ดังนั้นนักศึกษาจึงได๎รับ
ประสบการณ๑ในการติดตามอาการ ประเมินผลการรักษา การอธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยนตํารับยา  ภาพที่ 4 
แสดงตังอยํางผลการรักษาในผู๎ปุวยโรคลมจับโปงแห๎งเขํา (โรคข๎อเขําเสื่อม) 

    

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยํางระดับความเจ็บปวด (ซ๎ายมือ) และความยาวของส๎นเท๎า (ขวามือ) ของผู๎ปุวยโรค
ลมจับโปงแห๎งเขํา (โรคข๎อเขําเสื่อม) กํอนและหลังการรักษา 

 
การจัดการเรียนการสอนวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพรในภาคการศึกษา 1/2560 นี้ เป็นครั้งแรกที่จัด

กิจกรรมแบบบูรณาการกับวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 และเป็นครั้งแรกที่จัดให๎นักศึกษาได๎ฝึก
ปฏิบัติการสั่งใช๎ยา และติดตามผลการรักษาในผู๎ปุวยจริง ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานี้พบวํา ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาอยูํในระดับดีมาก (4.52) ในขณะที่ผลประเมิน
อาจารย๑ผู๎สอนอยูํในระดับดี (4.29) ซึ่งเป็นผลคะแนนปนะเมินสูงสุดนับตั้งแตํเปิดการสอนในรายวิชานี้  นอกจากนี้
นักศึกษายังพึงพอใจตํอการมอบหมายงานกรณีศึกษาเพียง 1 งาน แตํสามารถใช๎ประเมินการเรียนรู๎ได๎ถึงสองวิชา 
ทําให๎เป็นการลดจํานวนงานที่ได๎รับมอบหมายลง และสามารถจัดทํารายงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CDIO (www.cdio.rmutt.ac.th) ที่มุํงเน๎นการมอบหมายงานจํานวน
น๎อยแตํสามารถบูรณาการความรู๎ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให๎งานที่ได๎รับมอบหมายมีคุณภาพและกระตุ๎นให๎เกิด
แรงจูงใจของผู๎เรียนตํอการจัดทําผลงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติในครั้งนี้ 
ยังกระตุ๎นให๎นักศึกษาเกิดความสนใจในการติดตามผลการรักษาและสามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเภสัชกรรมแผน
ไทยและหัตถเวชกรรมแผนไทยเพื่อรักษาผู๎ปุวยอยํางเป็นระบบได๎อีกด๎วย  

การบูรณาการสองรายวิชานี้ ทําให๎ผู๎สอนได๎มีโอกาสวางแผนการจัดการเรียนการสอนและออกแบบ
กิจกรรมการสอนรํวมกัน ถือเป็นการสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางเพ่ือนรํวมงาน การทํางานรํวมกันทําให๎
สามารถมองเห็นประเด็นที่เป็นจุดอํอนของนักศึกษาและรายวิชา ซึ่งจะนําไปสูํการปรับปรุงเพ่ือให๎การจัดการเรียน
การสอนในครั้งตํอไปดีขึ้น และนําไปสูํการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกรอบการสอนใน
รูปแบบฟินแลนด๑ (Finland model) ที่มุํงเน๎นการสร๎างทีมผู๎สอนที่เข๎มแข็งเพ่ือให๎หลักสูตรมีคุณภาพ 

 
สรุป  

การจัดการความรู๎ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาภาคทฤษฎี กับวิชาภาคปฏิบัติ
การหรือวิชาฝึกทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ สามารถเพ่ิมประสบการณ๑ให๎แกํนักศึกษาในการฝึกประยุกต๑ใช๎ความรู๎
ภาคทฤษฎีเพ่ือแก๎ป๓ญหาสุขภาพให๎กับผู๎ปุวยจริงได๎ ซึ่งนอกจากจะสํงเสริมการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพด๎านวิยา
ศาสตร๑สุขภาพแล๎ว ยังได๎พัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ การแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎า และทักษะผู๎เรียนใน
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ศาตวรรษที่ 21 ซึ่งหากมีการนําไปประยุกต๑ใช๎ในวงกว๎าง จะนําไปสูํการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค๑ได๎  
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นิธิปัญญา : นวตักรรมปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม 

TREASURE OF WISDOM : The Innovation Mystery of the bodh gaya pagoda 
watpanyanantaram 

  
รองศาสตราจารย๑ ดร. สมพร ธุรี1  

ตําแหนํงรองศาสตราจารย๑ สถานที่ทํางานคณะศิลปกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และโทรศัพท๑ 0866978327  E-mail Somporn_t@rmutt.ac.th , deaw_2007@yahoo.co.th 1 

 
บทสรุป  
        นวัตกรรมใหมํของการสร๎างสรรค๑จิตรกรรมฝาผนัง 3 มิติที่เกิดจากการพัฒนาดัดแปลงภาพปริศนาธรรมใน
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยศิลปะรัตนโกสินทร๑ที่ปรากฏมีภาพปริศนาธรรมในชํวงสมัยรัชกาลที่ 4 กับภาพปริศนา
ธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณของทํานพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดย
นํามาสร๎างสรรค๑องค๑ประกอบใหมํให๎เกิดเป็น 3 มิติ เสมือนจริง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ๎า คือ อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ได๎แกํ ทุกข๑ (สภาวะบีบคั้น) สมุทัย (เหตุแหํงทุกข๑) นิโรธ (ความ
ดับทุกข๑) และมรรค (ข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับทุกข๑)  
 ภาพปริศนาธรรมที่ออกแบบและสร๎างสรรค๑ จํานวน 24 ภาพ เกิดจากการพัฒนาภาพปริศนาธรรมที่มีอยูํ
เดิม 2 มิติ ให๎ทันสมัย รับกับการถํายภาพด๎วยการสร๎างสรรค๑องค๑ประกอบใหมํเกิดภาพ 3 มิติและมีความเป็น
วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี ติดตั้งและตกแตํงภายในห๎องด๎านลํางของเจดีย๑พุทธคยาจําลอง อันเป็น
สัญลักษณ๑การตรัสรู๎ของพระพุทธเจ๎า ณ วัดป๓ญญานันทาราม อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพเหลํานี้ผู๎ดูชม
สามารถถํายภาพประกอบผลงาน อันมีผลตํอการรับรู๎หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า และได๎สัมผัสในความงาม
ด๎านศิลปะ และเกิดป๓ญญาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า ซึ่งสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันของ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการสืบสานสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมไทย 

นวัตกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปริศนาธรรมเรื่องอริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ได๎แกํ ทุกข๑ สมุทัย 
นิโรธ และมรรค เกิดจากการพัฒนาภาพปริศนาธรรมที่มีอยูํเดิม 2 มิติ ให๎ทันสมัย รับกับการถํายภาพด๎วยการ
สร๎างสรรค๑องค๑ประกอบใหมํเกิดภาพ 3 มิติ เพ่ือให๎ผู๎คนมีสํวนรํวมและเป็นสํวนหนึ่งของผลงาน อันมีผลตํอการรับรู๎
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า เกิดประโยชน๑ในการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎คน สังคม ให๎มีความงาม 
ความดี ความจริง 
 

Summary              
 These arts, creative innovation of three dimension Mural Paintings are modified, applied 
and developed from Rattankosin Dynasty mystification of mural painting in the reign of King 
Rama IV about Buddhist story and the stories in the Tripataka  depicted;  and from the soul 
pictures theatre, Which created by Tan Buddhadasa at Suanmokkapalaram, Chaiya District, 
Surathtanee province.  

 The artist has created and innovated  them to be seen in the form of 3 dimension 
mystical pictures. These valuable pictures are about the Four Noble Truths : 1) Dukkha, 
suffering or unsatisfactoriness, 2) Samudaya, the cause of suffering or the origin of suffering, 3) 
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Nirodha, the cessation of suffering or extinction of suffering  and 4) Magga, the path leading to 
the cessation of suffering. Which comprises 8 mean : right understanding, right thought, right 
speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration.  

 All the 24 innovated pictures have been decorated and installed in the hall of the base of 
Buddha kaya Pagoda replica at wat Panyanantaram, Thunyaburi district, Pathumtanee Province. 
Mural painting were created from the original of two-dimension to be modernized suitably to 
taking pictures by creating new ways of composition appear to be three-dimension Compliance 
with three main areas of science, mathematics, and technology integration,  Symbolized lord 
Buddha had enlightened 2600 year ago. 

 The visitors who come to the temple will be invited to observe, absorb, study and take 
picture the magnificent and glamorous scene all the time, everyone is able to join and insight in 
this task easily. 
Beyond the Value by sight, the viewers will be delighted to have wisdom of Buddha Teachings  
and able to apply and develop to have happiness for their lives as well. 

ค าส าคัญ : นิธิป๓ญญา  นวัตกรรม ปริศนาธรรม พุทธมหาเจดีย๑ วัดป๓ญญานันทาราม 
 

 
บทน า  

ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นผลงานที่มีคุณคําทางด๎านสุนทรียศาสตร๑ การศึกษาวิจัย 
วิเคราะห๑ ตีความหมายจากภาพจิตรกรรม เป็นการฉายภาพสะท๎อนให๎เห็นถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า 
คติความเชื่อ และประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของผู๎คน ชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งผลงานเหลํานี้ถือเป็น
พุทธศิลป์อันทรงคุณคําแกํการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู สืบสานและสืบทอดให๎คงอยูํและรํวมสมัยในสังคมป๓จจุบัน   

ปริศนาธรรม ที่พบในจิตรกรรมฝาผนังจะแสดงภาพให๎ขบคิด ถึงความหมายของภาพ ซึ่งมักจะเป็นภาพใน
ธรรมที่มีข๎ออุปมาอุปไมย ภาพปริศนาธรรมมักจะมีรูปแบบการเขียนรูปสืบทอดสืบตํอๆกันมา จึงสามารถทราบได๎
แนํชัดวํา ภาพนี้คือธรรมข๎อใดหรือบางทีก็มีจารึกระบุไว๎อยํางแนํชัด                                   

จิตรกรรมฝาผนังสร๎างสรรค๑จากสิ่งที่ เป็นนามธรรมให๎ปรากฏออกมาเป็นรูปผลงานที่สมบูรณ๑ด๎วย
สุนทรียภาพ อันเกิดจากความพากเพียรและพลังแหํงความดลใจของชํางโบราณ จะต๎องมีจิตใจที่เพํงพิศในการ
สร๎างสรรค๑เพ่ือให๎เกิดสมาธิและจินตนาการ(วรรณิภา ณ สงขลา, 2535: 1) เกิดเป็นผลงานการสร๎างสรรค๑ขึ้นด๎วย
ความศรัทธาอันแรงกล๎าในพระพุทธศาสนาของชํางโบราณ มีความงดงามโดดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของคนในแตํละ
ท๎องถิ่น โดยแฝงคติความเชื่อหลักธรรมคําสอน เทคนิคเชิงชําง อิทธิพลรํวมของชํางราชสํานักภาคกลาง(วรรณิภา 
ณ สงขลา, 2535: 22-29)  ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังบํงบอกถึงความมีคุณคําความงามทางสุนทรียภาพ
ที่สะท๎อนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ เนื้อหาสาระตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า และเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ สังคม วิถีชีวิตภูมิป๓ญญาและวิธีคิดของเชิงชํางโบราณในการสร๎างงานจิตรกรรมไทย ดัง
ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏการเขียนภาพปริศนาธรรมของ
ขรัวอินโขํง วาดไว๎ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ถือวําเป็นแนวคิดสําคัญของพุทธศิลป์ที่ได๎สืบสานสร๎างสรรค๑
ตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน 
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ความโดดเดํนของภาพที่วาดโดยขรัวอินโขํง คือการริเริ่มใช๎เทคนิคการวาดภาพตามหลักทัศนียวิทยา 
(perspective) แบบตะวันตก ท๎องฟูามีมิติจริง รวมถึงการใช๎สีอํอนแกํ มีแสงเงา ทําให๎ภาพมีระยะใกล๎ไกล ลึกตื้น 
ดูเหมือนจริง (วิไลรัตน๑ ยังรอด และธวัชชัย องค๑วุฒิเวทย๑, 2559: 25) ซึ่งการสร๎างสรรค๑รูปแบบของขรัวอินโขํง ถือ
วําเป็นแนวทางการวาดภาพปริศนาธรรม ที่มีความแปลกใหมํและนําสนใจ เป็นการก๎าวข๎ามกรอบและกฎเกณฑ๑
การวาดแบบแนวจารีตประเพณี จึงเป็นแนวทางและจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านเนื้อหาและรูปแบบ
การสร๎างสรรค๑ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย และภาพปริศนาธรรมก็ปรากฏภายในจิตรกรรมฝาผนังวัดตํางๆใน
ภาคใต๎ ดังปรากฏภาพปริศนาธรรมในโรงมหรศพทางวิญญารของทํานพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม จังหวัด
สุราษฏร๑ธานี แตํในป๓จจุบันผู๎คน สังคม ไมํสนใจกับจิตรกรรมฝาผนังภาพปริศนาธรรม ซึ่งนับวันจะสูญหายไมํได๎รับ
การกลําวถึงและนํามาใช๎อยํางเป็นรูปธรรมและดูหํางไกลจากผู๎คนสังคม อาจมองเป็นเรื่องนําเบื่อและถูกมองข๎าม
ทํามกลางสังคมสมัยใหมํ  

การศึกษา การตีความ วิเคราะห๑ สังเคราะห๑จากภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคกลางและ
ภาคใต๎ ด๎านเนื้อหาสาระ คติความเชื่อ เทคนิคเชิงชําง สัญลักษณ๑การแสดงออก รูปแบบ และคุณคําทางความงาม
ของข๎อมูลจิตรกรรมฝาผนังดังกลําว มาสร๎างสรรค๑ผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ เพ่ือติดตั้งรอบป๓ญญาของเจดีย๑
พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)วัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ที่มีเอกลักษณ๑ของประเทศไทย เพ่ือสอดรับกับการ
สื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมํในการถํายภาพและให๎ผู๎คนมีปฏิสัมพันธ๑กับผลงาน นําไปสูํการเกิดผลตํอการรับรู๎ทาง
พุทธศาสนาที่ดีขึ้น และเป็นการสร๎างพุทธศิลป์ ให๎เกิดขึ้นในวัด ชุมชน สังคม ซึ่ งประกอบด๎วยหลักธรรมคําสอน
(อริยสัจ 4)ให๎กับผู๎พบเห็นสังคม ชุมชนได๎ศึกษานําไปสูํความศรัทธา-ป๓ญญา-วิมุตติ ที่มีความดี ความงาม ความจริง 
ปรากฏในผลงานจิตรกรรม ที่บันทึกไว๎เป็นสมบัติของแผํนดินไทยซึ่งเป็นการสืบทอดเผยแพรํภาพปริศนาธรรมไทย
ให๎กับสังคมชุมชนตํอไป  

ดังที่ ศาสตราจารย๑พระยาอนุมานราชธน กลําวไว๎วํา “ศิลปะเป็นสิ่งสูงอาจกล่อมเกลาจิตใจคนให้พ้นจาก
จิตใจเบื้องต่่า คนดุร้ายกระด้างก็กลับเป็นคนตรงกันข้าม ขี้ขลาดก็กลับกล้าหาญ ขี้เกียจคร้านก็กลับขยันเพราะด้วย
อ่านาจแห่งศิลปะเป็นเครื่องชักจูงโน้มน้าวใจ ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ส่าหรับอบรมจิตใจ ให้การศึกษาแก่
พลเมือง ให้มีคุณงามความดีประจ่าใจ” ด๎วยเหตุผลนี้จึงพบวําพุทธศาสนาที่แพรํเข๎ามาสูํสุวรรณภูมิแตํละสมัยมีงาน
ศิลปะและชํางผู๎ชํานาญในศิลปกรรมสกุลตํางๆเข๎ามาด๎วย ชํางเหลํานั้นได๎สอนให๎คนพ้ืนเมืองเรียนรู๎จนสามารถ
สร๎างศิลปะขึ้นเองได๎ (สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2529: 3443) 

จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาวิจัย วิเคราะห๑รูปแบบ เทคนิคเชิงชําง เนื้อหาสาระ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า คติความเชื่อ การจัดองค๑ประกอบศิลป์ สัญลักษณ๑ของการแสดงออก และ
ลักษณะเฉพาะความโดดเดํน ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในสมัยศิลปะรัตนโกสินทร๑ จากจิตรกรรมฝาผนังใน
ภาคใต๎ ชํวงรัชกาลที่  4 ภาพปริศนาธรรมวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และชํวงรัชกาลที่  9 ภาพปริศนาธรรม 
โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ําไหล  สวนโมกขพลาราม สุราษฎร๑ธานี เชื่อมโยงกับภาพปริศนาธรรมของขรัวอิน
โขํง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ตามแบบแผนชํางหลวงภาคกลางเป็นต๎นแบบ ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังเหลํานี้มีคุณคํามาก 
การนําองค๑ความรู๎จากการศึกษา การวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต๎ นําไปสูํ
จินตภาพรํวมสมัย ด๎วยการจัดโครงสร๎างองค๑ประกอบใหมํ เพ่ือสร๎างสรรค๑ผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ติดตั้ง
ภายในเจดีย๑พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)รอบที่ 2 (ปัญญา)วัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือสอดรับกับ
การสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมํในการถํายภาพและให๎ผู๎คนมีปฏิสัมพันธ๑กับผลงาน นําไปสูํการเกิดผลตํอการรับรู๎ทาง
หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาที่ดีข้ึน และเป็นการสร๎างพุทธศิลป์ ให๎เกิดข้ึนในวัด ชุมชน สังคม 
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วิธีการด าเนินงาน  
การวิจัยสร๎างสรรค๑ได๎ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังตํอไปนี้   
1) การส ารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สํารวจและศึกษาเอกสารและงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่

เกี่ยวข๎องกับเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือเป็นความรู๎พื้นฐาน ในการทําโครงการวิจัย  
2) การวิเคราะห๑ ตีความหมาย ภาพปริศนาธรรมในภาคใต๎ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และภาพ

ปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ําไหล  สวนโมกขพลาราม สมัยรัตนโกสินทร๑ อันเป็นแรงบันดาลใจที่
สะท๎อนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา (ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ๑ อริยสัจจ๑ 4) 

1. รูปแบบ คือสํวนที่เป็นรูปธรรมในงานศิลปะ 
2. เทคนิคเชิงช่าง ขบวนการเทคนิค กลวิธีเชิงชําง ในการเขียนภาพปริศนาธรรม  
3. เนื้อหาสาระ การแสดงออกด๎านอุดมคติ  
4. คติความเชื่อการแสดงออกด๎านอุดมคติ 
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการสร๎างสรรค๑ภาพที่แสดงออกของรูปทรงและเนื้อหา  
6. สัญลักษณ์ของการแสดงออก ที่มีปรากฏลักษณะเฉพาะที่โดดเดํนในรูปธรรมและนามธรรม 
สรุป การวิเคราะห๑ ตีความหมายสัญลักษณ๑ของการแสดงออก ในภาพปริศนาธรรม เพ่ือนําไปสูํการ

สร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติและจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ                        
3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ (24 ชิ้นงาน) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. นําข๎อมูลสรุปการวิเคราะห๑ ตีความหมาย สัญลักษณ๑ของการแสดงออกภาพปริศนาธรรมใน

จิตรกรรมฝาผนังของสมัยรัตนโกสินทร๑(รัชกาลที่ 1-9) ที่สะท๎อนหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาสูํการ
สร๎างสรรค๑ 

2. การสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติและจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ มีรูปแบบเสมือนจริงไมํ
จํากัดเทคนิค มีลักษณะตามความคิดเห็นเฉพาะตน เพ่ือให๎เหมาะสมกับแนวเรื่อง อริยสัจจ๑ 4 

3. ประเมินผลและตรวจสอบการสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติด๎วยตนเองและผู๎ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
ปรับปรุงแก๎ไขและขยายผลงานจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ   
    ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบ 
  - แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญ พิจารณาผลงานการสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติ
และการสร๎างสรรค๑จิตรกรรมภาพปริศนาธรรม 3 มิติ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา        
 4) ขั้นเสนอผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ โดยการนําเสอนผลงาน 24 ผลงาน ขนาด 250X 350 เซนติเมตร 
ติดตั้งภายในเจดีย๑พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)วัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี และผู๎ชมมีสํวนรํวมและมี
ปฏิสัมพันธ๑กับผลงาน อันมีผลตํอการรับรู๎ทางพุทธศาสนาที่ดีข้ึนกับผู๎คน สังคม ชุมชน  
 แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โดยใช๎ศิลปะ(สุนทรียะ) และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีเป็นฐาน แสดงถึง ที่มา การศึกษาข๎อมูลภาพปริศนาธรรมในสมัยรัตนโกสินทร๑ และ ที่เป็น การ
สร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยการจัดสรรองค๑ประกอบใหมํของสัญลักษณ๑ปริศนาธรรม (อริยสัจจ์ 4)  ในการแสดงออก 
เทคนิคสร๎างภาพลวงตา (3 มิติ) โดยการผสมผสานกันของความงามทางสุนทรียภาพ ตามความคิดเห็นสํวนตัว และ
ดึงดูดอารมณ๑ความรู๎สึกและความสนใจกับคนดู ที่ไป เกิดภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ที่มีผลตํอการรับรู๎หลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ๎า และเป็นการสร๎างพุทธศิลป์ให๎เกิดขึ้นในวัด ชุมชน สังคม นําไปสูํ ปัญญา (อริยสัจจ์ 4) 
(ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา) ที่มีความดี ความงาม ความจริงและเป็นการสืบสาน 
สร๎างสรรค๑ เผยแพรํภาพปริศนาธรรมไทย 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 สรุปผลการวิเคราะห๑ ตีความหมาย ภาพปริศนาธรรมในภาคใต๎ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และภาพ
ปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ําไหล  สวนโมกขพลาราม ที่สะท๎อนหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา (ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ๑ อริยสัจจ๑ 4) 

 

   
ภาพที่ 1 ภาพปริศนาธรรมในภาคใต๎ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา 

 

ผู้ชม สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในผลงานและ
น าไปสู่ความความดี ความงาม ความจริง 

      การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาพปริศนาธรรม 
          (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี) 
-สัญลักษณข์องการแสดงออก  -การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ใหม่-ความคิดเห็นส่วนตัว 
-เทคนิคการสร๎างภาพลวงตา (3 มิติ)  
-มุมมองทัศนมิติ (Perspective) 
-ความงามทางสุนทรียภาพ 
 

-หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 

อริยสัจจ์ 4 (ความจริงอันประเสรฐิ) 

(ทุกข์  ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา)  การสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรม(อริยสัจจ์4) 

 
(ติดต้ังเจดีย์พุทธคยา วัดปัญญานันทาราม) 

-การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝา
ผนังภาคใต้(รัชกาลที่ 1-9) 

-ภาพปริศนาธรรมโรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธาร
น้ าไหล  สวนโมกขพลาราม 

ที่มา 

ลักษณะเฉพาะ 

  1.รูปแบบ       2. เทคนิคเชิงชา่ง   

  3. เนื้อหาสาระ  4. คติความเชื่อ 

  5. การจัดองค์ประกอบศิลป์  

  6. สัญลักษณ์ของการแสดงออก  

 
ที่เป็น 

ที่ไป 

      นิธิปัญญา : นวัตกรรมปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม 
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ภาพที่ 2 ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ําไหล  สวนโมกขพลาราม 

 
   1. รูปแบบ มีรูปแบบการจัดองค๑ประกอบและการแสดงออก คล๎ายคลึงกับชํางหลวงภาคกลาง ดังเชํน วัด
บวรนิเวศวิหาร มีอิสระในการแสดงออกของเนื้อหา โดยแบํงเป็นตอน สร๎างความสัมพันธ๑กลมกลืนด๎วยเนื้อหาและ
องค๑ประกอบศิลป์ และสีสัน บรรยากาศกลมกลืนกันและมีการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ ง
รูปแบบไทยประเพณี ศิลปะจีน ศิลปะตะวันตก ศิลปะท๎องถิ่นภาคใต๎ 
 2. เทคนิคเชิงช่าง มีการสร๎างความกลมกลืนทั้งภาพของการใช๎สีมีระยะมิติ ลึกตื้น กลมนูน และเป็น
เอกภาพทําให๎มีบรรยากาศความสมบูรณ๑ของเนื้อหา และการประยุกต๑ เทคนิควิทยาศิลปะตะวันตกกับแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณีเกิดบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกและมีความเหมือนจริงมากขึ้น 
      3. เนื้อหาสาระ มีเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาตามคติความเชื่อและความศรัทธาที่มีมาแตํ
โบราณ เพื่อให๎ประชาชนพบเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจะได๎รับรู๎ขบคิดและเกิดความคิดวิเคราะห๑ ตีความเพ่ือให๎เกิด
ความเข๎าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า ดังปรากฏภาพปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ๑  และวรรณกรรม
ท๎องถิ่นภาคใต ๎อันจะนําไปสูํความเข๎าใจในอริยสัจจ๑ 4 และเป็นการเตือนสติให๎อยูํในความไมํประมาทในการดําเนิน
ชีวิต 
 4. คติความเชื่อ ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎าเป็นหลัก และมีความหลากหลายของคติความเชื่อ
ผสมผสานในภาพปริศนาธรรม เชํน คติความเชื่อของวัฒนธรรมจีน คติความเชื่อท๎องถิ่นภาคใต๎ ซึ่งมีจุดมุํงหมายที่
แสดงให๎เห็นถึงเหตุแหํงการเกิดทุกข๑ ทางดับทุกข๑ มรรคผลของการดับทุกข๑  
       5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ จะไมํมีกฎเกณฑ๑ตายตัว มีอิสระในการแสดงออกการสร้างสรรค์รูปทรงและมี
ความเป็นเอกภาพกับเนื้อหา แตํใช๎วิธีการเพ่ิมและลดขนาดของของรูปทรงตามความสําคัญของเนื้อหา ในแตํละ
ชํองภาพจบเป็นตอนในแตํละผนัง แตํมีสัมพันธภาพตํอเนื่องโดยรวมของเนื้อหาภาพ  
  6. สัญลักษณ์ของการแสดงออก ของรูปทรงในภาพปริศนาธรรมเป็นโครงสร๎างในการแสดงออกของ
อารมณ๑ตามแนวเรื่องในงาน เป็นจุดนําผู๎ดูให๎เข๎าถึงเนื้อหาภายในผลงาน  
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สรุปสัญลักษณ์ของการแสดงออก แนวเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท 
รูปธรรม สัญลักษณ์ เนื้อหา อารมณ์ (แนวเรื่อง) 

 

กบกลืนช๎าง  
(รูปทรงสิ่งมีชีวิต)  
ความทะยานอยาก 

โลภะ (โลภ) กลืนชาติ (ความคิด)
อยากไร๎ขีดจํากัด (ความสุขในการ
ได๎มาโดยไมํเพียงพอ ความอยากได๎
อารมณ๑ทางความคิด 

ความทะยานอยากในกาม 
(ความสุขในการได๎มาจาก
ความโลภ) 

 

ช๎างกลืนน้ํา 3 สระ 
(รูปทรงสิ่งมีชีวิต) 
ความทะยานอยาก 

ชาติ (ความคิด) กลืนกินกิเลส คือ 
ความทะยานอยากในกาม ได๎แกํ 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ความสุขในการเสพกิเลส
นํามาซึ่งอยาก ยึดหลง  

 

งู (โทสะ) กลืนกบ 
(การกิน) 

โทสะ (โกรธ) กลืน โลภะ (โลภ) กลืน
กิเลส (อยากยึดหลง) 

โทสะ เชื่อมตํอกับกิเลส
ทั้ งหลายอยํางไมํสิ้ นสุด 
(อยาก ยึด หลง) 

 

นกไส๎ (โมหะ) 
กลืนงู (โทสะ) 
(การกิน) 

โมหะ (ความหลง) กลืนงู (โทสะ) 
กลืนกบ (โลภะ) กลืนชาติ (ความคิด) 

ความหลงนํามาซึ่งกิเลส
ทั้งหลาย และความคิดผิด
(โมหะ) 
 

 

ต๎นอ๎อ (รํางกายของ
มนุษย๑ ) หนู 4 ตัว 
(ชาติ  ชรา พยาธิ 
มรณะ) 

รํ า ง ก า ย ข อ ง ม นุ ษ ย๑ ที่ ไ มํ มี แ กํ น
ประกอบด๎วยกิเลส และมีความแกํ 
เจ็บ ตาย เบียดเบียนแทะเป็นนิจ 
(หนูนา 4 ตัว) 

ความไมํเที่ยงของสังขาร
ของมนุษย๑  ความเสื่ อม
สลาย (ไตรลักษณ์) 

                                             ภาพที ่3 สรุปสัญลักษณ๑ของการแสดงออก แนวเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท 
               
แนวคิด นําผลการการวิเคราะห๑ ภาพปริศนาธรรม มาสร๎างสรรค๑งานจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ ด๎วย
องค๑ประกอบใหมํ เพ่ือติดตั้งเจดีย๑พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)วัดป๓ญญานันทาราม เพ่ือให๎เกิดผลตํอการรับรู๎ หลักธรรม
คําสอนของพุทธศาสนา ของผู๎พบเห็น สังคม ชุมชนได๎ศึกษา มีสํวนรํวมและเป็นสํวนหนึ่งในผลงาน เพ่ือนําไปสูํ 
ปัญญา(อริยสัจจ์ 4) เกิดการรู๎จริง-รู๎แจ๎ง-รู๎ด๎วยตนเอง ที่มีความดี ความงาม ความจริง และเป็นการสืบทอด
เผยแพรํภาพปริศนาธรรมไทยให๎กับสังคมชุมชน     
     ปัญญา คือ ความรู๎ ความหยั่งรู๎เหตุผล เข๎าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และรู๎จักแก๎ไขปฏิบัติ
จัดการตํางๆ              
   ความงาม                             
         1) รูปแบบ ลักษณะผลงานจิตรกรรมปริศนาธรรมที่มีลักษณะตามความคิดเห็นเฉพาะตน เน๎น
โครงสร๎างการจัดองค๑ประกอบใหมํ สะท๎อนหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา(อริยสัจจ์ 4) และผู๎ดู ผู๎ชมมีสํวนรํวม
ในผลงาน                               
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               2) เทคนิควิธีการ เน๎นกระบวนการความคิดสร๎างสรรค๑ ด๎วยการผสมผสานความรู๎ ศิลปะเทคนิคทาง
จิตรกรรม(สุนทรียะ) และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นฐาน          
  ความหมาย                           
               เนื้อหาสาร การที่จะเข๎าใจถึงป๓ญญาในการรู๎เทําทันความทุกข๑ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของโลก
มนุษย๑จะต๎องเข๎าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า คือ อริยสัจจ๑ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ความจริงที่ทําให๎
ผู๎คนเข๎าถึงกลายเป็นอริยะ                        
          ผลงานการสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ชุดที่ 1 เน๎นโครงสร๎างองค๑ประกอบใหมํให๎เกิดความ
เป็นเอกภาพของรูปทรงกับเนื้อหา ของ 1) ทุกข์ (ความทุกข๑, สภาพที่ทนได๎ยาก, สภาวะบีบคั้น) 2) ทุกขสมุทัย 
(เหตุเกิดแหํงทุกข๑, สาเหตุให๎ทุกข๑เกิด) ได๎แกํ ภาพนทีแหํงตัณหา น้ํา 3สระ(อยาก ยึด หลง), ภาระแหํงชีวิต (กาย
ทํางานหนัก-จิตวํองไวเหมือนลิง), อวิชชา-โลกาวินาศ (คนแบกโลก), ฝนตกซัดสาด ห๎วงน้ําทํวมใจ(ห๎วงน้ําแหํงความ
สนุกสนาน), ไถนาดินแห๎ง ร๎อนแล๎งขัดใจ (ทํางานหนักแตํมองไมํเห็นผลผลิตที่ได๎), กิเลสมาร-กาลยักษ๑ (ปุถุชนตก
อยูํในอํานาจแหํงตัณหาเหมือนกับตกในปากพญามาร), เบญจบุปผาพญามาร (ความสนุกสนานในความงามลุํมหลง
ผิด), สะพานมเหสักข๑-ศีล(ความไมํประมาทในการดําเนินชีวิต), แมํน้ําคด น้ําไมํคด (กิเลสคด แตํจิตที่ประภัสสรจะ
ไมํคดตามกิเลส) อินทรีย๑ (อายตนะ ๖) ที่มาแหํงการรับรู๎สูํความทุกข๑ตามการเห็น ได๎ยิน ได๎สัมผัส, แกํนพรหมจรรย๑
ต๎นไม๎พุทธศาสนามหาสาระ,อยากไร๎ขีดจํากัด (โลภ), ดับไฟโกรธได๎อยูํเย็นเป็นสุข (โกรธ), คนทําบาป เพราะความ
หลง, ความกลัว ซึ่งล๎วนเป็นเหตุเกิดแหํงทุกข๑ ทั้งหลายเป็นป๓จจัยทําให๎ความทุกข๑ เกิด เกิดมิจฉาทิฐิ เป็นทาง
ขัดขวางสูํทางพระนิพพาน (สืบค๎นข๎อมูลเพิ่มได๎จาก www.Dhrma.Mystical.3D) 

  
                               ภาพที่ 4 เจดีย๑พุทธคยา                     ภาพที่ 5 แมํน้ําตัณหา 

  
               ภาพที ่6 อินทรีย๑ (อายตนะ 6)                                     ภาพที ่7 ความโกรธ 
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      ผลงานการสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ชุดที่ 2 แสดงการจัดองค๑ประกอบในการใช๎สัญลักษณ๑ของ
รูปทรง ซึ่งแสดงถึง 3) ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข๑) ได๎แกํ ภาพที่เป็นบํอเกิดป๓ญญาทําให๎ภาวะตัณหาดับสิ้นไป คือ 
ภาพบําเพ็ญนวโลกุตตรธรรม, อยูํให๎เหมือนลิ้นงูในปากงู (โลกธรรม 8), ความพอใจ ไมํพอใจ, มหาเจดีย๑แหํงการ
ตรัสรู๎ และ 4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับทุกข๑ ได๎แกํ มัชฌิมาปฏิปทา แปลวําทางสายกลาง 
มรรคมีองค๑ 8 นี้สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๓ญญา) ได๎แกํ ภาพมรรคผล (ลําดับแหํงมรรคผล) เป็นการ
ปฏิบัติการรักษาศีล เพ่ือให๎เกิดป๓ญญาที่สงบเงียบริมลําธาร ธรรมชาติ ปุาไม๎ ภูเขา ที่สัปปายะ, ภาพการเผยแพรํ
หลักธรรมคําสอนพระพุทธเจ๎า และสุดท๎ายเป็นภาพให๎เลือกในการหลุดพ๎นวัฏฏสงสารสูํพระนิพพาน ประกอบด๎วย 
ภาพยึดหลงมายา (สําหรับคนที่หลงความสวยงามของขน เล็บ ฟ๓น หนัง มองไมํเห็นสัจธรรมความจริง), ภาพทางสูํ
สวรรค๑ (เกิดจาการสะสมบุญด๎วยการทําบุญ การให๎ทานก็จะได๎ขึ้นสวรรค๑) และภาพเรือสัมมาทิฏฐิ (ข๎ามพ๎นวัฏฏ
สงสารสูํนิพพาน) การหลุดพ๎นจากบํวงกิเลสมารทั้งปวง โดยผู๎ที่เข๎ามาชมภาพปริศนาธรรมเลือกที่จะเดินทางของ
ชีวิตได๎ (สืบค๎นข๎อมูลเพิ่มได๎จาก www.Dhrma.Mystical.3D)     

 
ภาพที่ 8 บําเพ็ญโลกุตรธรรม 

 
ภาพที่ 9 อยูํให๎เหมือนลิ้นงูในปากงู (โลกธรรม 8) 

                   
    การสร๎างสรรค๑ภาพปริศนาธรรมทางพระพุทธศาสนาแนวเรื่องอริยสัจ 4 ประกอบด๎วย 1) ทุกข์ (ความทุกข๑, 
สภาวะบีบคั้น) 2) ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหํงทุกข๑, สาเหตุให๎ทุกข๑เกิด) 3)ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข๑) และ 4)ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา (ข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับทุกข๑) ซึ่งล๎วนเป็นสาระธรรมในการเห็นทุกข๑และทางดับทุกข๑ และการ
ปฏิบัติสูํความสุข และผลงานได๎สร๎างปฏิสัมพันธ๑กับคนมีสํวนรํวมในผลงาน เกิดการรับรู๎ปริศนาธรรมทาง
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พระพุทธศาสนาในสังคมป๓จจุบัน เป็นการยกระดับจิตใจ และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจํา วัน และเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สําคัญของวัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี และเป็นการสืบสาน อนุรักษ๑ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย๑รวมจิตใจ เกิดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามและเป็นการประสานสัมพันธ๑ระหวําง
วัดในชุมชน สังคมที่ยั่งยืน 
 

สรุป 

 นวัตกรรมภาพปริศนาธรรมเรื่องอริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ)ทั้งหมด 24 ภาพ ติดตั้งภายในเจดีย๑
พุทธคยา วัดป๓ญญานันทาราม  เกิดจากการพัฒนาภาพปริศนาธรรมที่มีอยูํเดิม 2 มิติ ให๎ทันสมัย รับกับการ
ถํายภาพด๎วยการสร๎างสรรค๑องค๑ประกอบใหมํเกิดภาพ 3 มิติและมีความเป็นวิทยาศาสตร์(การแก๎ป๓ญหาการรับรู๎ที่
ดีขึ้น) คณิตศาสตร์(การวิเคราะห๑ เปรียบเทียบ) เทคโนโลยี(การใช๎แสง-เงาจากเทคโนโลยีมาเป็นสํวนรํวมในงาน) 
เพ่ือให๎ผู๎คนมีสํวนรํวมและเป็นสํวนหนึ่งของผลงาน เป็นการชักนําให๎คนได๎รับรู๎ถึงความงามของสี แสง รูปรําง 
รูปทรง การจัดวางองค๑ประกอบของภาพที่ให๎สุนทรียภาพ อันมีผลตํอการรับรู๎หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า 
เกิดประโยชน๑ในการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎คน สังคม ให๎มีความงาม ความดี ความจริง ซึ่ง เป็นการ
ถํายทอดไปสูํแนวความคิดใหมํที่ทําให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม และสามารถสแกน QR code โปสเตอร๑
ประกอบภาพติดตั้ง และหนังสือคูํมือ(สืบค๎นข๎อมูลเพ่ิมได๎จาก www.Dhrma.Mystical.3D)  จากโทรศัพท๑ก็จะ
สามารถศึกษาข๎อมูลได๎โดยงําย เพ่ือดูการบรรยายความหมายของภาพปริศนาธรรมในแตํละภาพจาก YouTube 
และเป็นการสํงเสริมการขับเคลื่อน Thailand 4.0 จากทุนทางวัฒนธรรม และสํงเสริมการทํองเที่ยวทางพุทธ
ศาสนาที่สําคัญของวัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี และเป็นการสืบสาน อนุรักษ๑ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเป็นศูนย๑รวมจิตใจ เกิดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามและเป็นการประสานสัมพันธ๑ระหวํางวัดในชุมชน สังคมที่
ยั่งยืน 

     
ภาพที่ 10 ยึดหลงมายา         ภาพที่ 11 เรือสัมมาทิฏฐิ (พ๎นวัฏสงสารสูํนิพพาน) 

 
บรรณานุกรม  
พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตโต). 2548. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ:  
             องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ๑)(ร.ส.พ.).                               
พุทธทาสภิกขุ. 2535. สมุดภาพปริศนาธรรมไทย. กรุงเทพฯ: เจริญรัฐการพิมพ๑. 
วรรณิภา ณ สงขลา.2534. จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 001 เล่มที่ 2 วรรณกรรม.  กรุงเทพฯ: อัมรินทร๑     

พริ้นติ้งกรุ๏พ. 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

67 

วรรณิภา  ณ สงขลา. 2535. จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 002 เล่มที่ 3 วัดชลธาราสิงเห. กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย. 

วิไลรัตน๑ ยังรอด และธวัชชัย องค๑วุฒิเวทย๑. 2559. ถอดรหัสภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัว อินโข่ง.กรุงเทพฯ:                  
อัมรินทร๑พริ้นติ้งกรุ๏พแอนด๑พับลิซซิ่ง. 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา. 2529. สารานุกรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: อมรินทร๑การพิมพ๑.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

68 

 
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ในรายวิชาโครงงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 
Knowledge Management Apply for Project Subject : Program in Furniture Technology   

and Design  
 

วิชัย  พรมาลัยรุํงเรือง (Wichai Pornmalairungrueang) 1 
ดิเรก  กาญจนรูจี (Direk Kanchanarugee) 2 

สูนฤต  เงินสํงเสริม (Sunarit Ngernsongserm) 3 
ธนวรรณ  เวียงสีมา (Thanawan Viengsima) 4 

กิตติ  จรินทร๑ทอง (Kitti Jarinthong) 5 
สุริยา  สงค๑อินทร๑ (Suriya Song-inn)6 

1ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

4อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
5อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
6อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
บทสรุป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ เปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี มี
รายวิชาโครงงานเป็นรายวิชาชีพสุดท๎ายที่นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนกํอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งใน
รายวิชาดังกลําวประสบป๓ญหาในหลายเรื่องเชํน นักศึกษาเสนอหัวข๎อโครงงานไมํมีความเหมาะสมกับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทําโครงงานไมํบรรลุผลตามระยะเวลาที่กําหนด  โครงงานบางโครงงานล๎มเหลวไมํ
สามารถดําเนินการตํอไปให๎จบโครงงาน หรือการขาดอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานที่เหมาะสม ฯลฯ  

เพ่ือเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ทางทีมผู๎สอนดําเนินการได๎นําแนวทางของที่เครือบริษัทซีเมนต๑ไทย 
(SCG) ที่ได๎ดําเนินการการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) มาใช๎และประสบความสําเร็จจนเป็นที่
ยอมรับ มาประยุกต๑ใช๎ในรายวิชาโครงงานด๎วย 5 กิจกรรมดังนี้ 1) การสํารวจตัวเองของนักศึกษา 2) การสํารวจ
ตัวเองของคณาจารย๑ประจํา 3) การจับคูํความรู๎ 4) กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ 5) ระบบการให๎คําปรึกษา
ผําน social media online 

พบวํากิจกรรมทั้งหมดเป็นการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของนักศึกษาและ
คณาจารย๑  ให๎เกิดการแบํงป๓นความรู๎ซึ่งกันและกัน นักศึกษามีความสําเร็จในการทําโครงงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผํานมา สํงผลให๎จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีที่ผําน(ปีการศึกษา 2559) มีจํานวน 21 คนสูงกวําจํานวนผู๎สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่มีจํานวนเพียง 13 คน  คิดเป็นเพิ่มข้ึน 161% ซึ่งเป็นผลดีตํอการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาฯ 
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Summary 

The Furniture Technology and Design 4 years of undergraduate study program. This 
project is the last subject for a student must learn before graduation. The problem in this 
course is the students do not know what to offer, students do not complete the project in 
time, lack of knowledgeable counselor. 

To solve this problem. The Lecturer team introduced the knowledge management 
approach of the Siam Cement Group (SCG) which has been applied in the course of the project 
with 5 activities. 1) Self-study of students 2) Self-examination of faculty members.3) Knowledge 
Mapping 4) Learn and Share Forum 5) Counseling system through social media online.  

All activities were created to create an atmosphere of mutual exchange between 
students and faculty. The students can present more projects. The result showed that the 
number of graduated students in the academic year 2559 were 21 students. Comparing with the 
academic year 2558 were 13 students. So it is higher than last year 161%, it is a beneficial to 
the teaching and learning of the program.  
 
ค าส าคัญ :  การจัดการความรู๎, โครงงาน, Knowledge Management, Project 
 
บทน า 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม  คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี เริ่มทําการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๔๙๕  และปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได๎
เปิดทําการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก จวบจนถึงป๓จจุบันได๎เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง
เรือนและการออกแบบ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และมี
รายวิชาโครงงาน (Project) เป็นรายวิชาชีพสุดท๎ายที่นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนกํอนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เป็นรายวิชาที่บูรณาการองค๑ความรู๎ที่ได๎เรียนมาตั้งแตํปีที่ 1-4 เพ่ือนําความรู๎มาทําโครงงาน เพ่ือเป็นสํวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปีที่ผํานมาประสบป๓ญหาในการที่นักศึกษาเสนอหัวข๎อโครงงานไมํมีความ
เหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาทําโครงงานไมํบรรลุผลตามระยะเวลาที่กําหนด  โครงงานบาง
โครงงานล๎มเหลวไมํสามารถดําเนินการตํอไปให๎จบโครงงาน หรือการขาดอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานที่
เหมาะสม ฯลฯ สํงผลให๎นักศึกษาบางสํวนไมํสําเร็จการศึกษา บางสํวนทิ้งโครงงานไมํกลับมาศึกษาตํอ 

การใช๎แนวคิดการจัดการความรู๎(Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้น ๆ วํา KM นั้นก็คือแนว
ทางการบริหารแนวทางการทํางานภายในองค๑กรเพ่ือทําให๎เกิดการนิยาม ความรู๎ขององค๑กรขึ้น และทําการ
รวบรวม, สร๎าง, และกระจายความรู๎ขององค๑กร ไปให๎ทั่วทั้งองค๑กรเพื่อให๎เกิดการตํอยอดของความ รู๎, นําความรู๎ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ รวมถึงกํอให๎เกิดวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ภายในองค๑กรขึ้น คือ การรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎ทุกคนในองค๑กรสามารถเข๎าถึงความรู๎ 
และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ นําความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน ให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ความรู๎ ทางทีมผู๎ดําเนินการได๎นําแนวทางของที่เครือบริษัทซีเมนต๑ไทย (SCG) ที่ได๎ดําเนินการและประสบ
ความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับมาประยุกต๑ใช๎ในครั้งนี้ 

จากข๎อความที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น ทางทีมผู๎ดําเนินการมีความคาดหวังวําการประยุกต๑ใช๎แนวคิดการ
จัดการความรู๎(Knowledge Management) ในรายวิชาโครงงาน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการ
ออกแบบ จะทําให๎การทําโครงงานของนักศึกษาประสบความสําเร็จเพ่ิมขึ้น สํงผลให๎นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว๎ ได๎ตามท่ีต๎องการ 

 
วิธีด าเนินงาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) 
จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ พบวํามีการดําเนินการกิจกรรมอยูํหลายวิธี ทางทีมผู๎ดําเนินการได๎คัดเลือกแนวทางที่เครือ
บริษัทซีเมนต๑ไทย (SCG) ที่ได๎ดําเนินการและประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับ ทางทีมผู๎ดําเนินการได๎นํามา
ประยุกต๑ใช๎ให๎เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในการจัดการความรู๎ในรายวิชาโครงงาน ดังนี้ 

1. การสํารวจตัวเองของนักศึกษา  ให๎นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาโครงงานทุกคน ต๎องกรอกข๎อมูลลง
ในแบบฟอร๑มที่เป็นเอกสาร โดยเป็นตารางสี่ชํองให๎นักศึกษากรอกข๎อมูลสิ่งที่นักศึกษา “รู๎” วําตัวเองรู๎อะไร  ไมํรู๎
อะไร และสิ่งที่นักศึกษา “ไมํรู๎”วําตัวเองรู๎อะไร  ไมํรู๎อะไร  เพ่ือได๎รวบรวมไว๎เป็นข๎อมูลในการทําจับคูํความรู๎ 
(Knowledge Mapping) การใช๎ระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํมโครงงาน(Coaching) การให๎คําปรึกษาแนะนํา
(Counseling) และการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให๎มีความสามารถในการทําโครงงานให๎มากข้ึน  

 

ภาพประกอบที่ 1 แบบการสํารวจตนเอง 

2. การสํารวจตัวเองของคณาจารย๑ประจําสาขาวิชา  ให๎คณาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง
เรือนและการออกแบบทุกคน กรอกข๎อมูลลงในแบบฟอร๑มที่เป็นเอกสาร โดยเป็นตารางสี่ชํองให๎อาจารย๑กรอก
ข๎อมูลสิ่งที่อาจารย๑ “รู๎” วําตัวเองรู๎อะไร  ไมํรู๎อะไร และสิ่งที่อาจารย๑ “ไมํรู๎”วําตัวเองรู๎อะไร  ไมํรู๎อะไร  เพ่ือได๎
รวบรวมไว๎เป็นข๎อมูลในการทําจับคูํความรู๎ (Knowledge Mapping) การใช๎ระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํม
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โครงงาน (Coaching) การให๎คําปรึกษาแนะนํา (Counseling) และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให๎มี
ความสามารถในการทําโครงงานให๎มากขึ้น 

3. การจับคูํความรู๎ Knowledge Mapping นําข๎อมูลจากการสํารวจตัวเองทําตารางความสัมพันธ๑กัน
ระหวํางความรู๎ที่นักศึกษาต๎องการและความรู๎ที่อาจารย๑มี ทําให๎ทราบวําความรู๎ที่นักศึกษาต๎องการใช๎ประกอบใน
การทําโครงงานนั้น มีอยูํที่อาจารย๑ทํานใดบ๎าง และสาขาวิชาจะได๎รับรู๎วําความรู๎ใดที่อาจารย๑ต๎องการจะเรียนรู๎ เพ่ือ
นํามาเป็นข๎อมูลในการแสวงหาความรู๎ที่ขาดโดยหาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให๎อาจารย๑เข๎าอบรมสัมมนาตํอไป ซึ่งจะ
เป็นประโยชน๑ตํอการจัดระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํมโครงงานของนักศึกษา และความรู๎ใดที่นักศึกษาและ
อาจารย๑ในสาขาวิชาฯขาด ทางสาขาวิชาฯจะได๎เชิญบุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยที่มี 
competency เหมาะสมกับความรู๎นั้น มาบรรยายให๎กับอาจารย๑และนักศึกษาตํอไป  

4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum) ได๎จัดในชํวงวันเวลาที่สอนใน
รายวิชาโครงงาน โดยใช๎เวลาไมํเกิน ๓๐ นาที เนื่องจากความสนใจของนักศึกษาซึ่งอยูํในชํวงวัยรุํนมีชํวงเวลาสั้น  
หากจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum)ยาวเกินไป  นักศึกษาจะไมํคํอยสนใจและ
เบื่อหนําย กําหนดเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกันมาจากนักศึกษาผสมผสานกับสิ่งที่นักศึกษาต๎องการรู๎เพ่ิมเติมขึ้น เชิญ
คณาจารย๑ทํานอ่ืนที่วํางจากการสอนมารํวมวงสนทนาด๎วยในบางครั้ง รวมถึงมีการจัดประสบการณ๑ตรงให๎กับ
นักศึกษาโดยผํานการดูงาน มีผลในการกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎ตํอนักศึกษาและอาจารย๑ที่รํวมกิจกรรมดังกลําว 

5. ระบบการให๎คําปรึกษาผําน social media online ซึ่งในรายวิชานี้ได๎ตั้งกลุํมแชทไลน๑(chat line)
โดยให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกลุํม และเชิญอาจารย๑ในสาขาวิชาเข๎ารํวมกลุํมแชทไลน๑(chat line)ด๎วย นักศึกษาที่มีข๎อ
สงสัยในการทํางานวิจัยสามารถสํงข๎อความถามในกลุํมแชทไลน๑(chat line)ไว๎ในระบบ อาจารย๑ที่อยูํในกลุํมจะเข๎า
มาตอบ หากอาจารย๑ไมํสะดวกที่จะตอบก็อาจจะเสนอให๎นําคําถามนั้นไปถามผู๎เชี่ยวชาญข๎างนอก และนําผล
คําตอบที่ได๎มาตอบในกลุํมตํอไป การใช๎ระบบการให๎คําปรึกษาผําน social media online ทําให๎นักศึกษาที่ถาม
หรือนักศึกษาที่สนใจสามารถเข๎ามาอํานคําตอบได๎ตลอดเวลา และสามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานในการทํางานวิจัย
ได๎ตํอไป และถ๎าหากมีผู๎ยังมีข๎อสงสัยในเรื่องนั้นสามารถเพ่ิมเติมคําถามตํอไปได๎ โดยไมํต๎องเริ่มต๎นใหมํ 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในการจัดการความรู๎ในรายวิชาโครงงาน ดังนี้ 
1. การสํารวจตัวเองของนักศึกษา  พบวําความรู๎นักศึกษาที่ต๎องการ สํวนหนึ่งเป็นความรู๎ที่ได๎เรียน

มาแล๎วในรายวิชาสถิติเบื้องต๎น และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งในสํวนนี้มีการสอนเสริม ให๎คณาจารย๑ที่มีความรู๎ใน
ด๎านนี้มาบรรยายพร๎อมตอบป๓ญหาให๎กับนักศึกษา บางสํวนเป็นความรู๎ที่ไมํได๎เรียนรู๎เชํน การใช๎อุปกรณ๑ในการ
ประกอบเฟอร๑นิเจอร๑ด๎วยเทคนิคพิเศษ เชํน ระบบ soft close สํวนนี้ได๎จัดประสบการณ๑ตรงโดยพานักศึกษาไปดู
งาน ณ บริษัท เฮเฟเลํ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู๎ผลิตและนําเข๎าอุปกรณ๑ที่ใช๎ในงานกํอสร๎างและงานเฟอร๑นิ เจอร๑ เพ่ือ
ตอบตรงประเด็นคําถามท่ีนักศึกษาต๎องการ 
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 ภาพประกอบที่ 2 นักศึกษาไปดูงาน ณ บริษัท เฮเฟเลํ จํากัด 

2. การสํารวจตัวเองของคณาจารย๑ประจําสาขาวิชา  พบวําอาจารย๑แตํละคนมีความเชี่ยวชาญทางด๎าน
งานเฟอร๑นิเจอร๑ไมํแตกตํางกัน  แตํจะมีบางเรื่องที่แตํละทํานจะมีความชํานาญพิเศษไมํเหมือนกัน เชํน อาจารย๑
สุริยา  สงค๑อินทร๑มีความชํานาญพิเศษด๎านโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎ในการออกแบบเฟอร๑นิเจอร๑ สํวนผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑สูนฤต  เงินสํงเสริมมีความชํานาญพิเศษด๎านประวัติศาสตร๑เฟอร๑นิเจอร๑ รูปทรงของเฟอร๑นิเจอร๑แตํละ
ยุคสมัย ซึ่งจัดทําเป็นฐานข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการจัดเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานในแตํละกลุํมของนักศึกษา
แล๎ว ยังสามารถนําไปใช๎เป็นฐานข๎อมูลในงานด๎านอ่ืนๆ เชํน การจัดอาจารย๑ผู๎สอนประจํารายวิชา การเชิญให๎เป็น
วิทยากรในการอบรมตํางๆ ที่จะมีข้ึนตํอไป 

3. การจับคูํความรู๎ Knowledge Mapping พบวําสามารถจับคูํอาจารย๑และนักศึกษาในการทําโครงงาน 
และหากมีการเสริมความรู๎ที่ยังขาดอยูํ โดยเสริมความรู๎/แบํงป๓นความรู๎ผํานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ (Learn and Share Forum) และจัดประสบการณ๑ตรงโดยพานักศึกษาไปดูงาน หากพิจารณาแล๎วมี
อาจารย๑ทํานใดไมํมีภาระงานเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานจากการที่ได๎จับคูํความรู๎ ก็ได๎แตํงตั้งอาจารย๑
ทํานนั้นเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษารํวม เพื่อเป็นเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ให๎อาจารย๑ที่ปรึกษารํวมเพ่ิมขึ้น  และเป็นการรํวม
แบํงป๓นความรู๎รํวมกันตํอไป 

4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum) ได๎จัดในชํวงวันเวลาที่สอนใน
รายวิชาโครงงาน โดยใช๎เวลาไมํเกิน ๓๐ นาที โดยเชิญอาจารย๑ที่เคยทํางานวิจัยทางด๎านการออกแบบมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนแบํงป๓นความรู๎ให๎กับอาจารย๑และนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม และมีเชิญศิษย๑เกําที่จบไปแล๎วมาเป็น
ผู๎แบํงป๓น เลําเรื่องถํายทอดองค๑ความรู๎ในเรื่องการประมาณราคางานตกแตํงภายในเพ่ือเข๎าแขํงขันการประมูลราคา 
ซึ่งเป็นองค๑ความรู๎ที่ไมํเหมือนกับหลักการทางทฤษฎี 100 % มีการพลิกแพลงกันไปบ๎างตามแตํละโครงการ 

5. ระบบการให๎คําปรึกษาผําน social media online ซึ่งในรายวิชานี้ได๎ตั้งกลุํมแชทไลน๑(chat line)ชื่อ
กลุํม “โครงงาน 2/59”  พบวําเป็นระบบที่ใช๎ได๎งําย ทุกคนมีโปรแกรมแชทไลน๑ ไมํมีคําบริการ และผลพลอยได๎เมื่อ
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล๎ว สามารถเป็นชํองทางในการติดตามบัณฑิตได๎ ในการทําแบบสอบถามภาวการณ๑ มี
งานทํา และงานศิษย๑เกําสัมพันธ๑ หรือเผยแพรํกิจกรรมตําง ๆของสาขาได๎อีก ฯลฯ 

อภิปรายผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในการจัดการความรู๎ในรายวิชาโครงงาน ทําให๎
ทีมผู๎ดําเนินการทราบถึงความต๎องการของนักศึกษาที่แท๎จริงในสิ่งที่ต๎องการจะเรียนรู๎เพ่ือนํามาใช๎ในการ ทํา
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โครงงานให๎ประสบความสําเร็จในระยะเวลา 4 เดือน  การจัดการให๎ความรู๎และ/หรือการแบํงป๓นความรู๎จาก
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ และ/หรือการใช๎ระบบให๎คําปรึกษาฯ ได๎ตรงกับความต๎องการ ทําให๎ผู๎รับมีความ
ตั้งใจที่จะรับรู๎ และผู๎ให๎ก็เป็นผู๎มีความรู๎ที่แท๎จริงก็เต็มใจให๎อยํางมั่นใจ ทําให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎สาระ
ความรู๎ครบถ๎วน และนักศึกษาสามารถนําไปใช๎ได๎ตรงกับความต๎องการตํอไป 

 
สรุป 

จากการที่ได๎ประยุกต๑ใช๎แนวคิดการจัดการความรู๎(Knowledge Management) ในรายวิชาโครงงาน 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบนั้น พบวํา เป็นการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของนักศึกษาและคณาจารย๑  ให๎เกิดการแบํงป๓นความรู๎ซึ่งกันและกัน นักศึกษามีความสําเร็จในการทํา
โครงงานมากขึ้นเมื่อกับปีที่ผํานมา สํงผลให๎จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีที่ผําน(ปีการศึกษา 2559) มีจํานวน 21 
คนสูงกวําจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่มีจํานวนเพียง 13 คน  คิดเป็นเพ่ิมขึ้น 161% ซึ่งเป็น
ผลดีตํอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ และในปีตํอไปเริ่มมีการประยุกต๑ใช๎แนวคิดการจัดการความรู๎
(Knowledge Management)ในรายวิชาตําง ๆ ตํอไป 

 
บรรณานุกรม 
การจัดการความรู๎ที่ SCG เอกสารแจกสําหรับผู๎มาชมงานด๎าน KM วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2552” (Online). 

Available: http://www.train.cdd.go.th/wepkm/km%20Delivery1/http%20KM18.pdf 
การจัดการความรู๎ของSCG (Online). Available: http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter3_kc.pdf 
การจัดการความรู๎ (KM) คืออะไร? จําเป็นแคํไหนต๎องใช๎ KM? (Online). Available: 

http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf 
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บทสรุป 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาฐานความรู๎ เพ่ือมุํงสูํ
สถาบันแหํงการเรียนรู๎ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให๎มีความโดดเดํน บํงบอกถึงความเป็นอัตลักษณ๑ของบัณฑิตลูกเจ๎าฟูา
จักรพงษภูวนารถ โดยได๎ดําเนินการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาจัดการให๎เป็นระบบ   เพ่ือให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎กําหนดประเด็นความรู๎ เปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการเรียนการ
สอน แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง ผํานเว็บไซต๑ และสื่อสังคมออนไลน๑   
ให๎สามารถค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมาย รวบรวมความรู๎  
จัดเก็บความรู๎ และการเข๎าถึงข๎อมูล 

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยต๎องการให๎ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎ มีการคิดวิเคราะห๑และ
แก๎ไขป๓ญหา รวมถึงการมีทักษะการปฏิบัติ และมีการนําเทคนิคไปใช๎ในการเรียนการสอน สามารถจัดอันดับการ
นําไปใช๎ ได๎ดังนี้ เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎ มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร๎อยละ 
61.54 เทคนิคการสอนแบบทํางานเป็นกลุํม มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 2 คิดเป็นร๎อยละ 38.46 การประเมินผลการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร๎อยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Social Network 
มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร๎อยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Mapping มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 4 คิด
เป็นร๎อยละ 23.08 เทคนิคการสอนโดยใช๎บทบาทสมมติ มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 5 คิดเป็นร๎อยละ 15.38 จากการ
นําไปใช๎ทําให๎อาจารย๑ได๎พัฒนาเทคนิคการสอนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน และทําให๎ผู๎เรียนมีความสนใจเรียนมาก
ขึ้น ซึ่งสํงผลให๎การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ในภาพรวมกํอเป็นเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรอยูํในระดับดี 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู๎, การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21, สื่อดิจิทัล, แผนที่ความคิด  
 
Summary  
         The Faculty of Business Administration and Information Technology has focused on the 
creation and development of knowledge for graduate practitioners. There is gathering 
knowledge within and outside the institution, in the person or document for system 
management. The focus group for development of knowledge about learning by sharing and 
exchange knowledge, tacit knowledge on website and social media is used. The person can 
access knowledge and apply to teaching. 

The results of it knowledge management consist of thinking, resolving a of problem, 
practical skills, and techniques for teaching. The ranking of technique were found that : firstly, 
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technique of digital learning and knowledge learning are the best 61.54 percent, The second is 
technique of work group 38.46 percents, the third are assessment for 21st Century learning and 
social network 30.77 percent; the forth is technique of mapping 23.08 percent. Finally, 
technique of role playing is 15.38 percent. Teachers have developed teaching techniques to 
consistent with student and there are interested in learning more. As a result, the 
implementation of knowledge management is the overall benefit an organization are good.  
 
Keywords : knowledge management, the 21st Century Learning, Digital learning, Mapping  
 
บทน า 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ มีพันธกิจทางด๎านวิชาการ การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการแกํชุมชน  และทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแตํละปีการศึกษามีบุคลากรได๎รับการบรรจุเข๎าทํางานใหมํอยํางตํอเนื่อง บุคลากรใหมํต๎องมา
เรียนรู๎งานและต๎องใช๎เวลาในการศึกษาให๎เข๎าใจในวิธีการทํางาน และลักษณะงานแตํละภารกิจต๎องใช๎ทักษะ และ
ความรู๎ความชํานาญหลายด๎านในการปฏิบัติงาน เชํน ความรู๎ทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะฯ จึงต๎องการที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือเป็นการถํายทอดประสบการณ๑การทํางาน และแลกเปลี่ยนป๓ญหา อุปสรรคในการทํางาน 
และการปรับเปลี่ยนแก๎ไข อีกทั้งเทคโนโลยีในป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงต๎องมีการปรับเทคนิคการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนตํอผู๎เรียน ผลิตบัณฑิตให๎สามารถรองรับกับการประกอบอาชีพในป๓จจุบัน และสามารถ
ใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานหรือการสื่อสารระหวํางองค๑กรได๎ 

ทางคณะบริหารฯ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาหนํวยงานฐานความรู๎และสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
เพ่ือมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎คณาจารย๑ทุกคนในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎คณะบริหารฯ มีความสามารถในการแขํงขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในคณะบริหารฯ ประกอบด๎วย การระบุความรู๎ การคัดเลือก การรวบรวม 
การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร๎าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู๎ในมหาวิทยาลัยฯ ให๎ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งทางคณะฯ จึงได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ในประเด็นความรู๎ การผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ  เพ่ือให๎คณาจารย๑มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพ่ือไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ   ซึ่งเป็นการพัฒนา
องค๑ความรู๎จากการจัดการความรู๎จากปีที่ผํานมา เก็บบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เป็นแหลํงข๎อมูลในการศึกษา
ค๎นคว๎า แลกเปลี่ยนความรู๎ ทําให๎หนํวยงานเป็นแหลํงแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาตลอดเวลา 
 
วิธีการด าเนินงาน  

การดําเนินการจัดการความรู๎เกี่ยวกับ “ด๎านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ได๎ใช๎เครื่องมือ
ของการจัดการความรู๎ในรูปแบบของการจัดกลุํม การรวมตัวกัน ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันอยํางสม่ําเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมรํวมกันเพ่ือกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกล
ยุทธ๑ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด๎านการเรียน
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การสอน โดยมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการเรียนการสอน จํานวน 20 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ประจําสาขา
ทั้งหมด 10 สาขาวิชา จํานวนสาขาละ 2 คน ได๎แกํ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส๑และการจัดการ
ระบบขนสํง  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กําหนดประเด็นความรู๎ และเปูาหมายการจัดการความรู๎ คือ ประเด็น “ด๎านการ
เรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” โดยต๎องการให๎ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎ มีการคิดวิเคราะห๑และแก๎ไข
ป๓ญหา สามารถนําปฏิบัติงานได๎จริง   ซึ่งเปูาหมายในการจัดการความรู๎ คือ มีจํานวนของสาขาวิชาฯ อยํางน๎อย 5 
สาขาวิชา ที่ได๎นําเทคนิคการเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนากลยุทธ๑การสอน  

2. กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ประกอบด๎วยคณาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การสอน จํานวน 20 คน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเป็นจํานวน 8 ครั้ง 
พร๎อมกับมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ๑ทางด๎านเทคนิคการเรียนการสอน การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งในภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทําน ได๎แก ํ

ผู้แลกเปลี่ยนภายใน   
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุรีย๑วรรณ  เมณฑากานุวงษ๑ รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  แลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “แนวทางการสร๎างองค๑ความรู๎และการเรียนรู๎ในศตวรรษที่  
21” ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

 ผู้แลกเปลี่ยนภายนอก 
1. รองศาสตราจารย๑ยืน ภูํวรวรรณ ที่ปรึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ 

แลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2559 

2. รองศาสตราจารย๑.ดร. อุษาพร เสวกวิ ผู๎อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2559 

3. แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือ
ค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมาย  ได๎แกํ คณาจารย๑ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในสํวนของการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2559  

4. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษร  (Explicit Knowledge) ผําน
เว็บไซต๑ http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน๑ Facebook ในกลุํม KM BUSIT-CPC เพ่ือ
เปิดโอกาสให๎กลุํมเปูาหมายเลือกใช๎ความรู๎ที่ต๎องการได๎ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

5. นําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็นลายลักษณ๑
อักษร และจากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง โดยมี
การจัดทําเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนให๎กับทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

77 

 
ขั้นตอน/กระบวนการการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การวิเคราะห๑ความสามารถของผูส๎อน 
  

 (2) วิเคราะห๑เนื้อหาสาระ 

(4) กําหนดเปูาหมายหรือจุดประสงค๑การเรียนรู ๎

(5) สร๎างแผนการจดัประสบการณ๑การเรยีนรู๎ 

(กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน) 

 (3) วิเคราะห๑ผู๎เรียน 

ความสามารถในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน 

 (6) กําหนดสื่อและแหลํงเรียนรู ๎

จะได ๎

 (7) กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 

(9) นําไปใช๎และประเมินเพื่อปรับปรุง 

โดยผู๎สอนต๎อง 

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช๎รูปแบบวิธีเทคนิคตําง ๆ ประกอบกับสื่อแหลํงการเรียนรู๎ 
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิ่งแวดล๎อมท่ีเกื้อกูล เอื้ออํานวยให๎ผู๎เรียนไดร๎ับ

ประสบการณ๑การเรียนรู๎ตามทีต่ั้งเปูาหมายไว ๎
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง ด๎านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยต๎องการให๎

ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎ มีการคิดวิเคราะห๑และแก๎ไขป๓ญหา รวมถึงการมีทักษะปฏิบัติ มีผลการปฏิบัติที่ดีกับการ
เรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปเทคนิคได๎ ดังนี้ 
เทคนิคในปีการศึกษา 2556  

 เทคนิคการสอนแบบทํางานเป็นกลุํม  
 เทคนิคการสอนโดยใช๎บทบาทสมมติ  
 เทคนิคการสอนโดยใช๎โปรแกรม Microsoft power point  
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Social Network    
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Dropbox    
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Info graphic  
 เทคนิคการสอนแบบโครงการ  

และเทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมข้ึน ในปี 2557  มีดังนี้ 
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Google  Classroom 
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Mapping    
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ สุ จิ ป ุลิ 
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Prize 

และเทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเพ่ิมข้ึน ในปี 2558  มีดังนี้ 
 เทคนิคการสอนแบบ 3H1M 
 เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎ 
 การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ผลที่ได๎จาการนําเทคนิคไปใช๎ ทําให๎การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎กํอเป็นเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กร
อยูํในระดับดี โดยขอยกตัวอยํางผลสรุปการนําไปใช๎ 4 กรณี ดังนี ้

กรณีที ่1 เทคนิคการเรียนการสอนแบบโครงการ โดย อาจารย์วีริยา สุภาณิชย์ 
อาจารย๑วีริยา สุภาณิชย๑ เป็นอาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎นํามาใช๎ในรายวิชา

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี โดยจับแบํงกลุํมเด็กตามความสามารถแบํงออกเป็น  4  ระดับ  โดยดูจากระดับ
คะแนนของนักศึกษา เชํน เกํงคูํกับเกํง อํอนคูํกับอํอน เป็นต๎น และหัวข๎อโครงการจะได๎มาจากการนักศึกษาเข๎า ไป
สํารวจความต๎องการของสถานประกอบการ เชํน บริษัท  หนํวยงานภาครัฐ   ซึ่งในการพิจารณาและประเมิน จะมี
การเชิญอาจารย๑พิเศษ  ผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ  มารํวมแสดงความคิดเห็นและให๎ความรู๎ ความต๎องการ 

ผลการน าไปใช้ 
นักศึกษาคิด  วิเคราะห๑  สังเคราะห๑ เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ดําเนินชีวิตในป๓จจุบันได๎ 
กรณีที ่2 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล กับ ความรู้ การเรียนรู้ โดย อาจารย์พนิตย์ ทองดี 
อาจารย๑พนิตย๑ ทองดี อาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได๎นํามาใช๎ในรายวิชาการเขียนและ

พัฒนาบทภาพ ในแตํละคาบจะสอนด๎วยกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
1) กิจกรรมแรก การสอนเนื้อหารายวิชาด๎วยวิธีการบรรยาย เพ่ือเป็นการเติมเนื้อหาทางวิชาการใน

หนํวยงานตํางๆ ให๎กับนักศึกษา 
2) นําวีดีโอตัวอยํางงานมาเปิดให๎นักศึกษา ดูโดยวิดีโอดังกลําวจะต๎องมีเทคนิคที่ตรงกับเนื้อหาที่ได๎ทํา

การสอนในชํวงแรก 
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3) ให๎นักศึกษาทําการวิเคราะห๑วีดีโอที่ดูและเขียนสํงในคาบ 
4) เฉลยเนื้อหาในสํวนของการวิเคราะห๑ ให๎นักศึกษาเขียนเพ่ิมเติมท๎ายข๎อและทําการวิเคราะห๑แตํละข๎อ 

 ชํวงท๎ายคือให๎นักศึกษาคิดและแตํงเรื่องตามหัวข๎อที่กําหนด โดยใช๎เทคนิคที่เรียนในแตํละวัน สํงท๎ายคาบ 
ผลที่ได้ คือ 
1) ลดการหลับในคาบ 
2) ลดการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ 
3) เพ่ิมทักษะการเรียบเรียงข๎อมูล/การเขียน 
4) ทําให๎นักศึกษาเป็นคนชํางสังเกต 
5) ทําให๎นักศึกษามีแนวคิดในการสร๎างสรรค๑เรื่องราวเพ่ือตํอยอดในการพัฒนาบทภาพ 
การประเมินผล 
1) โดยการสังเกตในขณะที่เรียน 
2) โดยการสังเกตพัฒนาการด๎านการเรียน 
3) การถาม/ตอบในกิจกรรมดูวีดีโอ 
4) งานที่สํงท๎ายคาบ 
เคล็ดลับความส าเร็จในการใช้ “เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎” คือ ไมํเหมาะ

กับการใช๎วีดีโอที่มีความยาวเกิน 10 นาที เพราะจะทําให๎นักศึกษาหลงไปกับเนื้อหาของวีดีโอจนลืมหัวข๎อที่ให๎
วิเคราะห๑ 
 
  กรณีที ่3 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ทัศนีย์ สวนฉิมพลี   
  อาจารย๑ทัศนีย๑ สวนฉิมพลี อาจารย๑ประจําสาขาวิชาการตลาด ได๎นํากรอบแนวความคิดในการจัด
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่ รศ.ดร. อุษาพร เสวกวิ มาใช๎กับวิชาการสํงเสริมการตลาดและการตลาดเพ่ือ
สังคม โดยมอบหมายงานกลุํมที่ใช๎กรอบแนวคิดท้ัง 4 ด๎าน ได๎แกํ 

1. สาระวิชาหลัก: 3Rs = Reading นักศึกษาต๎องอํานขําวสารบ๎านเมือง วงการทางตลาดและหัวใจหลัก
ของวิชา เพ่ือสามารถวางแผนการตลาดที่มอบหมายได๎ทันสมัย และทําการเขียน writing : ทําในรูปแบบของ
รายงาน โดยใช๎ Arithmetic: คํานวณงบประมาณท่ีใช๎และงบกําไรขาดทุน โดยใช๎หลักคณิตศาสตร๑ได๎  

2. ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม: 4C = Critical Thinking: สามารถคิดวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ จุดแข็ง
จุดอํอน โอกาสและอุปสรรคของการวางได๎, Communication: สามารถสื่อสารให๎คนภายนอกและนักศึกษารู๎ถึง
งานที่จะจัดหรือกิจกรรมที่ทําได๎ , Collaboration: ความรํวมมือ โดยการให๎คะแนนการทํางานเป็นทีม ดูแลแก๎ไข
สถานการณ๑รํวมกันและ Creativity: ฝึกให๎นักศึกษาคิดรูปแบบกิจกรรมด๎วยตนเองไมํลอกเลียนแบบใคร : ใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ ทักษะชีวิตและอาชีพ: ฝึกให๎นักศึกษาติดตํอสถานประกอบการเอง เจรจาตํอรองเอง เจอลูกค๎า
จริง ๆ Information, Media and Technology skill: ทุกกลุํมต๎องสามารถใช๎เทคโนโลยีถํายทอด สื่อสาร และ
ประมวลผล 

ผลการน าไปใช้ 
1. วิชาการสํงเสริมการตลาด (Promotion) นักศึกษาสามารถนําวิชาที่เป็นทฤษฎี นําไปสูํการปฏิบัติจริง

ได๎ ตามกรอบทั้ง 4 ด๎าน ออกมาในรูปของการจัด Event marketing ให๎บริษัทตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยได๎ฝึกการ
เจรจาตํอรองของการสนับสนุน และการแก๎ไขสถานการณ๑ตํางๆ ในวันจัดงานจริง โดยมีสถานประกอบการเจ๎าของ
ผลิตภัณฑ๑ เป็นผู๎รํวมประเมินผล ทําให๎นักศึกษาเข๎าใจและเรียนรู๎ สามารถสังเคราะห๑วิชาการนําไปสูํการปฏิบัติได๎
และได๎ใช๎เทคโนโลยีสื่อตํางๆในการจัดกิจกรรมและนําเสนอผลงานได๎จริง 
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2. วิชาการตลาดเพ่ือสังคม นักศึกษาสามารถใช๎กรอบทั้ง 4 ด๎าน ออกมาในรูปของการออกไปจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑เพ่ือสังคม โดย 

3. นํารายได๎ไปมอบให๎มูลนิธิตํางๆ และนอกจากได๎ตามกรอบทั้ง 4 ด๎านนี้ แล๎วยังได๎จิตสํานึกที่ดีที่จะทํา
ให๎สังคมดีข้ึน ผํานการทําแผนการตลาดเพ่ือสังคมนี้ด๎วย 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมอบหมายเป็นงานกลุํม จึงคํอนข๎างวัดยากสําหรับรายบุคคลหรือสมาชิก
ทุกคนในกลุํมวํากรอบแนวคิดทั้ง 4 ด๎านนี้ สร๎างการเรียนรู๎ให๎กับหรือเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนของกลุํมนักศึกษา
หรือไม ํ

ข้อเสนอแนะ คือ ในภาคการศึกษาตํอมาอาจต๎องออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นงานเดี่ยว ที่
สามารถวัดทักษะพ้ืนฐานตามกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 

 
กรณีที ่4 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์ 
อาจารย๑ปรินดา ลาภเจริญวงศ๑ อาจารย๑ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ได๎นําไปใช๎กับรายวิชา

คณิตศาสตร๑ไมํตํอเนื่อง โดยการเน๎นลงมือทํา รํวมกิจกรรมกันทั่วถึง เพ่ือให๎นักศึกษาเข๎าใจในบทเรียนได๎งํายขึ้น 
และสามารถจดจําเนื้อหาในการเรียน นําเทคนิคในหารสอนการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ของ รศ.ดร. อุษาพร 
เสวกวิ มากระตุ๎นความตื่นตัวในการเรียน การชํวยกันถกคิดถึงป๓ญหาที่จะแก๎ไข 

ผลการน าไปใช้ 
     นักศึกษามีความเข๎าใจในรายวิชามากขึ้น มีความรํวมมิมากขึ้นในชั้นเรียน กล๎านําเสนอความคิดเห็น กล๎า
พูด กล๎าคิด มีความชํวยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน ในการชํวยแนะนําวิธีคิด การแก๎ป๓ญหาไมํหวงความรู๎ วิชา และ
นักศึกษาตื่นตัวขึ้น 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ป๓ญหาของพฤติกรรมของนักศึกษาบางคนที่อาจไมํได๎ให๎ความรํวมมือเต็มที่และความรับผิดชอบในการเข๎า

ชั้นเรียน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1. ผู๎บริหารสถาบันเห็นความสําคัญของการจัดการความรู๎และสํงเสริมในการดําเนินการตํางๆ  
 2. ผู๎บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู๎ มีการประชุมเพ่ือวางแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดการ
ความรู๎ 

3. คณาจารย๑หรือคณะกรรมการจัดการความรู๎มีความตระหนักและให๎ความสําคัญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ แชร๑ประสบการณ๑ เพ่ือใช๎ในการถํายทอดตํอไป 
 4. คณาจารย๑หรือคณะกรรมการจัดการความรู๎มีความยินดี ยอมรับ และให๎ความรํวมมือในการนําเทคนิค
การเรียนการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไปใช๎และรายงานผลการนําไปใช๎เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตํอไป 
 5.  ฝุายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัย ให๎ความชํวยเหลือในการดําเนินการกิจกรรมของกระบวนการ
การจัดการความรู๎ 
 6. คณาจารย๑ คณะ สถาบัน ให๎การสนับสนุนการใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ทําให๎กระบวนการการจัดการความรู๎มีชํองทางการติดตํอ สื่อสาร ได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค  

ในการดําเนินงานของการจัดการความรู๎สํวนใหญํมาจากวัน เวลาที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู๎ของ
คณะกรรมการจัดการความรู๎ไมํตรงกัน เนื่องมาจากกิจกรรมของแตํละสาขาวิชา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย   
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แนวทางในการแก้ปัญหา 
1. สอบถามระยะเวลาในการนัดหมาย ครั้งถัดไปทุกครั้งที่มีการประชุม เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎าใจที่

ตรงกัน 
2. นอกจากจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 10 สาขาวิชาแล๎ว ซึ่งในชํวงเวลาที่มี    

การนัดประชุม ทางคณะกรรมการติดภารกิจการปฏิบัติงาน จะดําเนินการแจ๎งให๎อาจารย๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
สาขาวิชา ฯ ตนเอง แล๎วจึงนําองค๑ความรู๎มาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมครั้งตํอไป 

3. นอกเหนือจากการประชุม ทางคณะกรรมการจัดการความรู๎ ยังมีชํองทางอ่ืนเพ่ือใช๎ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ คือ Facebook กลุํม, เว็บไซต๑ของ KM และ Line กลุํม ด๎วย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) กิจกรรมการจัดการความรู๎ได๎สํงเสริมให๎บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แชร๑ประสบการณ๑ การ
นําไปใช๎และนํามาปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือให๎ได๎เทคนิคที่ดีข้ึน ทํา ให๎เกิดเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎  

2) คณาจารย๑ได๎รับการพัฒนาในด๎านเทคนิคการสอนอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งคณาจารย๑เองก็จําเป็นที่ จะต๎อง
เรียนรู๎พัฒนาปรับเปลี่ยนและสร๎างให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน เพ่ือให๎องค๑กรเป็นองค๑กรที่มีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน๎าที่ได๎อยํางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน๑สูงสุด 

3) บุคลากรใหมํได๎รับการถํายทอดองค๑ความรู๎เทคนิคการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ทําให๎
บุคลากรใหมํสามารถปรับการเรียนการสอนได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอนให๎
เหมาะกับสถานการณ๑ตํางๆได๎ 
 
สรุป 

จากผลดําเนินการการแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยต๎องการให๎ผู๎เรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎ มีการคิดวิเคราะห๑และ
แก๎ไขป๓ญหา รวมถึงการมีทักษะการปฏิบัติ และมีการนําเทคนิคไปใช๎ในการเรียนการสอน สามารถจัดอันดับการ
นําไปใช๎ ได๎ดังนี้ เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎ มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร๎อยละ 
61.54 เทคนิคการสอนแบบทํางานเป็นกลุํม มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 2 คิดเป็นร๎อยละ 38.46 การประเมินผลการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร๎อยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Social Network 
มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร๎อยละ 30.77 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Mapping มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 4 คิด
เป็นร๎อยละ 23.08 เทคนิคการสอนโดยใช๎บทบาทสมมติ มีการนําไปใช๎เป็นอันดับ 5 คิดเป็นร๎อยละ 15.38 ทําให๎
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎กํอเป็นเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรอยูํในระดับดี 
 
บรรณานุกรม 
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เข๎าถึงได๎จาก http://203.157.19.120/km_ict/?p=392 
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รูปที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ การจัดการความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การน าเทคนิคไปใช้ในการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 รูปการนําเทคนิคไปใช๎ในการเรียนการสอน 
 

รูปที่ 2 รูปการแบํงป๓นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมายผําน
ชํองทาง Facebook กลุํม 
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รูปที่ 4 ชํองทางการสื่อสารของคณะกรรมการจัดการความรู๎ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ชํองทางการสื่อสารของคณะกรรมการจัดการความรู๎ 
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ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Research Database System for Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

 
วิษณุ  โชโต ขัตติยะ สมดี และ อนุวัฒน๑ โชโต 

นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก E-mail: arit_nu@hotmail.com 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก E-mail: khattiysomdee@gmail.com 2 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก E-mail: osnewevent@gmail.com 3 

 

บทสรุป 
 คณะกรรมการดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM) ด๎านการบริหารจัดการ ของหนํวยงานสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ประกอบด๎วย คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ และสถาบันเทคโนโลยี
การบิน ได๎ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสกัดองค๑ความรู๎ ด๎านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ เทคนิคการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 จากประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู๎เพ่ือดําเนินกิจกรรมการระดมความคิดและคัดเลือกองค๑
ความรู๎เรื่อง “ด๎านการบริหารจัดการ” มีมติที่ประชุม เห็นชอบให๎มีการจัดทําระบบจัดการฐานข๎อมูลวิจัย ตามที่
คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติเสนอ และนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข๎อมูล
ด๎านงานวิจัยของแตํละคณะและสถาบัน ของวิทยาเขตบางพระ ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันอยํางเป็นระบบ เพ่ือ
ยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยัง
ชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บ
ข๎อมูล 
 คณะกรรมการการจัดการความรู๎ นําสรุปข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เสนอผู๎บริหาร เพ่ือมอบนโยบาย
ให๎กับบุคลากรภายในคณะได๎นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงาน และนําขึ้นเว็บไซต๑เผยแพรํให๎บุคลากร
ภายใน และบุคคลทั่วไปได๎รับทราบ  
 แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง สามารถนําระบบฐานข๎อมูลผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ครบ
ทุกคณะและสถาบันภายในวิทยาเขตบางพระ 100% ดังเว็บไซต๑ ตํอไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
              http://research.rmutto.ac.th/ 
 2. คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ 
  http://research.rmutto.ac.th/agri-eResearch/ 
 3. คณะสัตวแพทยศาสตร๑ 
  http://research.rmutto.ac.th/vit-eResearch/ 
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 4. คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
  http://research.rmutto.ac.th/huso-eResearch/ 
 5. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
  http://research.rmutto.ac.th/sci-eResearch/ 
 6. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
  http://research.rmutto.ac.th/iat-eResearch/  

Summary 
 Knowledge Management Committee (KMC), the management of learning and teaching 
support line in Bangpra Campus consists of Faculty of Agriculture and Natural Resources, Faculty 
of Science and Technology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Veterinary 
Medicine and Institute of Aviation Technology. KMC raised the discussion to extract the 
knowledge management techniques to optimize the performance of using information 
technology management. 

 The meeting committee agreed to use the research database management system of 
the faculty of Agriculture and Natural Resources proposed and it will be applied in to develop 
the research database storage system of each faculty and institute of Bangpra campus. Such 
development will elevate the organization to the level of information system used in the 
management and decision-making by executives. It also helps to ensure the quality of our 
performance in storage management. 

 Knowledge Management Committee should bring a summary of the data from 
knowledge of the executives to give policy to personnel within the faculty to ensure that the 
benefit to the work and the published website to give in people in general to know. 

 The best implementing in actual practice can bring research database management 
system used to full utilization for the benefit in all faculty and institute with in Bangpra campus. 
For some more information follow the under mentioned website. 

 1. Rajamangala University of Technology Tawan-ok 
  http://research.rmutto.ac.th/ 
 2. Faculty of Agriculture and Natural Resources   
                   http://research.rmutto.ac.th/agri-eResearch/ 
 3. Faculty of Veterinary Medicine   
                   http://research.rmutto.ac.th/Vit-eResearch/ 
 4. Faculty of Humanities and Social Sciences   
                   http://research.rmutto.ac.th/huso-eResearch/ 
 5. Faculty of Science and Technology  
                  http://research.rmutto.ac.th/sci-eResearch/ 
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 6. Institute of Aviation and Technology  
                   http://research.rmutto.ac.th/iat-eResearch/  
ค าส าคัญ : ระบบ ฐานข๎อมูล ผลงานวิจัย 
 

บทน า 
สถาบันอุดมศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วนเพ่ือให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผนที่กําหนดไว๎ ทั้ง
การสนับสนุนด๎านการจัดหาแหลํงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให๎กับบุคลากร 
สํงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย๑และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องตํางๆตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและกําลังใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่นําไ ปใช๎
ประโยชน๑เกณฑ๑มาตรฐาน จําเป็นต๎องมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หน๎า 107) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยมีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีระบบ กระบวนการ การ
จัดการบริหารการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎กําหนดไว๎ใน
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือศึกษารวบรวมข๎อมูลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ อยําง
เป็นระบบและสมบูรณ๑ 
 คณะกรรมการดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM) ด๎านการบริหารจัดการ ของหนํวยงานสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ประกอบด๎วย คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ และสถาบันเทคโนโลยี
การบิน ได๎ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสกัดองค๑ความรู๎ ด๎านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ เทคนิคการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการฯ ได๎สรุป
องค๑ความรู๎และเลือกให๎ ระบบการจัดการฐานข๎อมูลวิจัย ของสํานักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร๑และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข๎อมูลด๎านงานวิจัยของแตํละคณะ
และสถาบัน ของวิทยาเขตบางพระ ให๎เป็นระบบ เพ่ือยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยังชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บข๎อมูลตํอไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 การค้นหาความรู้ 
 1. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM) 
  2. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู๎เพ่ือดําเนินกิจกรรมการระดมความคิดและคัดเลือกองค๑ความรู๎

เรื่อง “ด๎านการบริหารจัดการ” 
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 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
 1. สร๎างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการระบบเอกสารเพ่ือพัฒนางาน โดยนําองค๑ความรู๎
ของคณะกรรมการฯ แตํละทํานมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
 2. นําระบบการจัดการเอกสารเพ่ือพัฒนางาน แตํละคณะมานําเสนอ 
 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 1. นําระบบการจัดการเอกสารเพ่ือพัฒนางาน แตํละคณะมานําประชุมเสนอเพ่ือพิจารณา  
 2. มีมติที่ประชุม เห็นชอบให๎มีการจัดทําระบบจัดการฐานข๎อมูลวิจัย ตามที่คณะเกษตรศาสตร๑และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสนอ 
 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 1. สรุปประเด็น และกลั่นกรองความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
 2. จัดการระบบฐานข๎อมูลวิจัยให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน อยํางเป็นระบบ 
 การเข้าถึงความรู้ 
 1. ให๎ทุกคณะในวิทยาเขตจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห๑ใช๎ฐานข๎อมูล ผลงานวิจัยการจัดสร๎างระบบ
ฐานข๎อมูลวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ 
 2 ผู๎พัฒนาระบบ จัดเตรียมระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ 
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 1. เผยแพรํคูํมือการใช๎งานระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ ให๎ผู๎รับผิดชอบงานวิชาการ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM) สํานักงานคณบดี วิทยาเขตบางพระ 
 2. แจ๎งกําหนดการกิจกรรมการอบรมวิธีใช๎งานระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ 
 การเรียนรู้ 
 1. จัดอบรมวิธีใช๎งานระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ ให๎ผู๎รับผิดชอบงานวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบการจัดการความรู๎ (KM) สํานักงานคณบดี วิทยาเขตบางพระ 
 2. ติดตาม สรุปผลการใช๎งานระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ ทุกสํานักงานคณบดี วิทยาเขตบางพระ 
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ผลและอภิปลายผลการด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศฐานข๎อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
http://research.rmutto.ac.th/ 

 
 
>> คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
http://research.rmutto.ac.th/agri-eResearch/ 
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>> คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
http://research.rmutto.ac.th/vit-eResearch/ 

 
  

>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 http://research.rmutto.ac.th/huso-eResearch/ 
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 >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          http://research.rmutto.ac.th/sci-eResearch/  

 
 
 >> สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 http://research.rmutto.ac.th/iat-eResearch/ 

 
 
สรุป 
 ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นตํอการสนับสนุนการบริหารจัดการ และกิจกรรม
การตําง ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
มีความพร๎อมในระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย อํานวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎บริการมากขึ้น เป็นทางเลือกให๎แกํ
ผู๎ใช๎บริการให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันอยํางเป็นระบบ ยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยังชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพ
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และประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บข๎อมูลขับ เพ่ือเคลื่อนประเทศไทยสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0 สูํเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
 ประโยชน๑ที่ได๎รับจากแนวปฏิบัติที่ดี (KM) ด๎านการบริหารจัดการ ของหนํวยงานสายสนับสนุนการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ดังนี้ 
 1. ข๎อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ สําหรับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หนํวยงานสนับสนุนการ
บริหารงาน จะมีการจัดเก็บท่ีเป็นระบบ ข๎อมูลมีความสมบูรณ๑ เป็นประโยชน๑ตํอการสืบค๎นข๎อมูล รวมทั้งการอ๎างอิง
สําหรับใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. มีประโยชน๑ทางด๎านวิชาการ โดยเฉพาะด๎านการศึกษาที่นําสนใจ ทําให๎ผลงานไมํสูญเปลํา ยังคงเก็บ
รักษาอยํางเป็นระบบ พร๎อมใช๎ในการค๎นคว๎าหรืออ๎างอิง 
 3. มีประโยชน๑ในการบริหารจัดการ ทําให๎ทราบข๎อมูลที่รวบรวมในเชิงประวัติย๎อนหลัง 
 4. สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว และเชื่อมโยงระบบทั้งวิทยาเขต 

          ตารางเปรียบเทียบการพัฒนาระบบจัดเก็บงานวิจัย 
งานเดิม งานที่พัฒนา 

1. จัดเก็บงานวิจัยในรูปของเอกสาร  1. จัดเก็บในฐานข๎อมูล sql server 

2. สืบค๎นในโปรแกรม Excel แบบ Offline 2. ระบบสืบค๎นแบบ Online 

3. ไมํได๎ 3. จัดเก็บประวัตินักวิจัยได๎ 

4. ไมํได๎ 4. มีความเชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ 

5. ไมํมี 5. มีความทันสมัย 

6. รอเปิดคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎จัดเก็บ 6. สะดวก รวดเร็ว ในการ download ไฟล๑ 

 
บรรณานุกรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557. นนทบุรี: ภาพพิมพ๑. 
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การขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สู่วัฒนธรรมองค์กรการจัดการความรู้ 4.0  
 

นางสาวธนสร กิรัมย๑ (Tanasorn Girum)1 

1 อาจารย๑ประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

อีเมล๑ : tanasorn@cpc.ac.th 
 
บทสรุป  
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาการจัดการความรู๎เพ่ือ
มุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในและนอกสถาบัน  ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาจัดการให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยการกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการ
เรียนการสอน แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง ผํานเว็บไซต๑ และสื่อ
สังคมออนไลน๑ ให๎สามารถค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมาย 
รวบรวมความรู๎ จัดเก็บความรู๎ และการเข๎าถึงข๎อมูล จากการดําเนินการการจัดการความรู๎เพ่ือขับเคลื่อนคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสูํวัฒนธรรมองค๑กรที่มีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของคณาจารย๑ 
โดยสามารถสรุปประเด็นด๎านการวิจัยเป็น 3 ประเด็น คือ การตีพิมพ๑และเผยแพรํผลงานวิจัย การพัฒนาโครงงาน
นักศึกษาสูํผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ๑และเผยแพรํ  การตีพิมพ๑และเผยแพรํระดับนานาชาติ  ตลอดจนการกลวิธี
การสร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ทั้งการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน๎าที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และกําหนดประธานที่มีทักษะการพูด สร๎างบรรยากาศให๎เกิดความเป็นกันเอง นําองค๑ความรู๎ที่
อยูํในบุคคลแล๎วสรุปประเด็นได๎  นําองค๑ความรู๎จัดเก็บอยํางเป็นระบบและแบํงป๓นแลกเปลี่ยนผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเข๎าถึงได๎ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร        
    
ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎   ไทยแลนด๑ 4.0   วัฒนธรรมองค๑กร  

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.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 
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to target groups gather knowledge storage and access to information by defining issues. 
 The implementation of the exchange of knowledge passion aims to The Faculty of 
Business Administration and Information Technology to culture organization have sharing and 
learning environment all together. As can summarize knowledge of research 3 topics as which 
are public research and the develop project of student to research to public the last on is 
public research international knowledge.   
 Including tactic to build exchange knowledge environment in organization that to set up 
team to operate and build learning activity knowledge and also to select personal who have 
public speaking skill to build exchange environment informally. Finally to bring summary 
knowledge to organize systematically and also sharing through access technology information 
both internal and external organization as well.      
 
Keyword :   Knowledge Management Thailand 4.0 Culture Organization 
 
บทน า  

จากแนวนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่มุํงพัฒนาประเทศไปสูํความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน  ที่มีกรอบ
ยุทธศาสตร๑ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  โรงเรียนและหนํวยงานต๎องวางแผนงานให๎รองรับกรอบยุทธศาสตร๑
ชาติทั้ง 6 ด๎าน คือ ความมั่นคง  การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย๑  การสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  หนี่งในวาระการขับเคลื่อนสูํประเทศไทย 
4.0 คือ การเตรียมคนไทย 4.0 ให๎พร๎อมก๎าวสูํโลกที่หนึ่ง โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังตํอไปนี้ 

1. เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะที่จํากัดเป็นคนไทยที่มีความรู๎ และทักษะสูง มี
ความสามารถในการรังสรรค๑นวัตกรรม   

2. เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน๎นประโยชน๑สํวนตน เป็น คนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตํอ
สํวนรวม  

3. เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและสามารถยืนอยํางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล  

4. เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถดารงชีวิต เรียนรู๎ทา
งาน และประกอบธุรกิจ ได๎อยํางเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 

 
โดยเริ่มจากการเสริมสร๎างให๎เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for People) ผํานการสร๎างสังคมแหํง

โอกาส เพ่ือเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหลํานี้ได๎รับการเติมเต็มศักยภาพอยํางเต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth)   
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ภาพที่ 1 Growth for People/ People for Growth 

ที่มา พิมพ๑เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งค่ัง  
มั่นคง และยั่งยืน.(2559) 

 
ซึ่งจากแนวคิด Growth for People/ People for Growth มีแนวทางที่จะพัฒนาอยํางไรให๎คนไทย

เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุํงมั่นเพ่ือให๎มีชีวิตอยูํอยํางมีพลังและมีความหมาย (Purposeful People) เป็น
คนที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีความสามารถในการรังสรรค๑นวัตกรรม (Innovative People) มุํงการทํางานให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ (Action-Based People) เป็นสิ่งที่จะต๎องนํามาปรับใช๎ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการใช๎
การจัดการความรู๎เป็นตัวขับเคลื่อนให๎เกิดเป็นวัฒนธรรมองค๑กรที่มีการแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกันตามศาสตร๑ความ
เชี่ยวชาญ  

ตามแนวคิดของศาสตราจารย๑นายแพทย๑วิจารณ๑ พานิช (2547) ที่ได๎กลําวไว๎วํา การบริหารความรู๎หรือการ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management) เรียกยํอวํา “KM” การจัดการความรู๎เป็นการเรียนรู๎แบบใหมํที่เรียน
จากการปฏิบัติเป็นตัวนําไมํใชํแคํเรียนจากครูหรือตํารา  แตํ เน๎นที่การเรียนรู๎แบบการปฏิบัติซึ่งทําให๎เกิด
ประสบการณ๑ และเน๎นความรู๎ที่เป็นความรู๎ในคน ที่เรียกกันวํา ความรู๎ฝ๓งลึก (Tacit Knowledge) สํวนความรู๎ที่ได๎
จากเอกสารตําราตํางๆ นั้น เรียกวํา ความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ที่ค๎นหาได๎จากสาธารณะ
ทั่วไป ทําให๎หนํวยงานมักเกิดการละเลยความรู๎ที่อยูํในคน จึงเป็นเรื่องที่ต๎องมีการจัดการความรู๎ที่ฝ๓งลึกอยูํในตัวคน
ให๎ออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง  

จากกรอบแนวคิดยุคต๎นๆ ของการประเมินการ จัดการความรู๎ของ Arthur Andersen Business 
Consulting and American Productivity and Quality Center: APQC (1996)นั้น มีรายละเอียดความรู๎ใน
ด๎านตํางๆ ขององค๑กรที่จะต๎องมีการบริหารด๎วยการจัดการความรู๎จะอยูํภายใต๎ป๓จจัย 4 ด๎านในการ สร๎าง
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู๎ คือ 1) กลยุทธ๑และภาวะผู๎นํา Strategy and Leadership 2) วัฒนธรรม 
Culture 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Information 4) การประเมินผล Evaluation ซึ่งป๓จจัยทั้ง 4 
ด๎านนี้จะมีความสัมพันธ๑และเก่ียวข๎องกันอยํางใกล๎ชิดในการพัฒนาการจัดการความรู๎ให๎มีประสิทธิผล       โดยมี 7 
กระบวนการ คือ แบํงป๓น (Share)  สร๎าง (Create) กําหนด (Identify) รวบรวม ( Collect )ปรับใช๎ (Adapt ) 
เรียบเรียง ( Organize ) นํามาประยุกต๑ใช๎ (Apply)  ซ่ึงดังแสดงภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ 
ที่มา: Arthur Andersen Business Consulting and APQC (1996) 

 
จากยุทธศาสตร๑ระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย งานสร๎างสรรค๑และนวัตกรรมที่มี

คุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร๑  ที่มีเปูาประสค๑ของจํานวนร อยละของงานวิจัย   
งานสรางสรรคมีการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา      
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงดําเนินการกิจกรรรม การจัดการความรู๎ด๎านวิจัย   ทําให๎เกิด
บรรยากาศความสนใจด๎านวิจัยเพิ่มข้ึนให๎กับคณาจารย๑ที่   ซึ่งในแตํปีการศึกษามีบุคลากรได๎รับการบรรจุเข๎าทํางาน
ใหมํอยํางตํอเนื่อง บุคลากรใหมํต๎องมาเรียนรู๎งานและต๎องใช๎เวลาในการศึกษาให๎เข๎าใจในวิธีการทํางาน และ
ลักษณะงานแตํละภารกิจต๎องใช๎ทักษะและความรู๎ความชํานาญหลายด๎านในการปฏิบัติงาน เชํน ความรู๎ทาง
วิชาการ และการวิจัย อีกทั้งข๎อมูลประกันคุณภาพภายในระดับคณะย๎อนหลัง 3 ปีนั้น  ผลงานการตีพิมพ๑เผยแพรํ
บทความวิจัยที่ผํานมา บทความวิจัย งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํ และ/หรือนําไปใช๎ประโยชน๑ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  อาจารย๑ตําแหนํงทางวิชาการมีจํานวนน๎อยและสํวนใหญํกําลังจะเกษียณอายุราชาการ  
ทางคณะบริหารฯ จึงต๎องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎   เพ่ือเป็นการถํายทอดประสบการณ๑การทํางาน และ
แลกเปลี่ยนป๓ญหา อุปสรรคในการทํางาน  

ทางคณะบริหารฯ จึงได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาหนํวยงานฐานความรู๎และสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ซึ่งมีการจัดการความรู๎เพ่ือมุํงสูํวัฒนธรรมองค๑กรแหํงการเรียนรู๎   โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํใน
สถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎คณาจารย๑ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎คณะ
บริหารฯมีความสามารถในการแขํงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ ในคณะบริหารฯ 
ประกอบด๎วย เข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    โดยการ
กําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากร
กลุํมเปาูหมายที่แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง  เผยแพรํ โดยมีรวบรวม
ความรู๎ จัดเก็บองค๑ความรู๎เป็นลายลักษณ๑อักษร ตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู๎ให๎ดียิ่งขึ้น    
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จึงโดยมีนโยบายและสนับสนุนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านวิจัยขึ้น  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ ให๎มีการตีพิมพ๑เผยแพรํและ/หรือนําไปใช๎ประโยชน๑ในระดับชาติและนานาชาติ การขอตําแหนํง
ทางวิชาการ โดยมีอาจารย๑ของคณะบริหารธุรกิจฯ ถํายทอดประสบการณ๑การทํางานและแลกเปลี่ยนป๓ญหา 
อุปสรรคในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ การขอตําแหนํงวิชาการ  

โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการ
ให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกล
ยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากควา มรู๎ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ๑ตรง เผยแพรํ โดยมีรวบรวมความรู๎ จัดเก็บองค๑ความรู๎เป็นลายลักษณ๑อักษรและสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่
สามารถเข๎าถึงได๎  

ซึ่งทางคณะฯ จึงได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ด๎านวิจัยที่มีการสร๎างบรรยากาศกึ่งทางการในการ
แลกเปลี่ยนแตํละครั้งเพ่ือให๎อาจารย๑ลดชํองวํางระยะอายุการทํางาน ทําให๎เกิดการสื่อสารระหวํางกันลักษณะสภา
กาแฟที่ผํอนคลายจากปีที่ผํานมา  โดยได๎กําหนดองค๑ความรู๎ที่ต๎องการ  การวิจัยเพ่ือนําไปใช๎ประโยชน๑  ประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การตีพิมพ๑/เผยแพรํผลงานวิจัยระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ   การบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือให๎คณาจารย๑มีความรู๎  ซึ่งเป็นการพัฒนาองค๑ความรู๎จากการจัดการความรู๎จากปี
ที่ผํานมา เก็บบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เป็นแหลํงข๎อมูลในศึกษาค๎นคว๎า แลกเปลี่ยนความรู๎ ทําให๎หนํวยงาน
เป็นแหลํงแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาตลอดเวลา  

 
วิธีการด าเนินงาน   

วิธีการดําเนินสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรการจัดการความรู๎ ตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู๎  Arthur 
Andersen Business Consulting and APQC (1996)มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การค้นหาความรู้  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวิจัย ประกอบด๎วย ประธาน CKO คณะที่ปรึกษา อาจารย๑แตํละสาขาวิชา 
ประชุมรํวมกันเสนอความคิดเห็นในการกําหนดประเด็นความรู๎ และเปูาหมายองค๑ความรู๎  โดยสร๎างแนวทาง
รํวมกันโดยจะมีตัวแทนอาจารย๑แตํงตั้งเป็นประธานการจัดการความรู๎ ที่มีคุณลักษณะมีมนุษยสัมพันธ๑ สามารถ
สร๎างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน  ที่ทําหน๎าที่เป็น เสมือนพิธีกรที่จะต๎องสร๎างบรรยากาศให๎ทุกคนเกิด
ความคุ๎นเคย  ให๎ทุกคนกระตือรือร๎น  ทัศนคติรํวมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันเพ่ือใช๎ในการสร๎าง
ความรู๎ใหมํๆตลอดเวลา หลังจากนั้นจะมีการแสดงความคิดเห็นองค๑ความรู๎ด๎านวิจัยที่ต๎องการ ซึ่งมีข๎อสรุปรํวมกัน 
องค์ความรู้ที่ต้องการ คือ ด้านการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ  บูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอน  

2. การสร้างและการแสวงหาความรู้   จากการกําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมาย และองค๑ความรู๎ที่ต๎องการ 
คือ ด้านการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ   การบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน” จะมีการสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการเพื่อแนะนําหัวข๎อที่สนใจ หรือ ผู๎แลกเปลี่ยนที่มีความ
เชี่ยวชาญจากภายนอกและมีประสบการณ๑ภายในมหาวิทยาลัย ได๎แกํ  

การแลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “หัวข้อ การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ” ได๎มีการแลกเปลี่ยนการ
เริ่มทําวิจัยตั้งแตํการเขียนโครงการเสนอโครงการวิจัย เพ่ือให๎สามารถของบประมาณรายได๎และงบประมาณ
แผํนดิน ของมหาวิทยาลัย การเขียนบทความวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความเผยแพรํ ควรเขียนไปกํอนนําไปให๎
พ่ีเลี้ยง หรือ ที่ปรึกษาอํานเพื่อแก๎ไขปรับปรุงแล๎วจึงสํงไปให๎ Proceeding ถ๎าเป็นวารสารภายในประเทศ  วารสาร
นานาชาติทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎มีเงินสนับสนุนให๎อาจารย๑ พัฒนาตนเองไปสูํ Scopus , 
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Science Direct ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการตีพิมพ๑  ตลอดจนการให๎แรงบันดาลใจทั้งในด๎านการแนะนําชํวงเวลาการ
ทํางานของสมอง การคิดที่เป็นระบบ (Systematic thinking)สามารถสรุปประเด็นได๎ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 สรุปประเด็นการเรียนรู้การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  
 การแลกเปลี่ยน หัวข้อ การพัฒนาโครงงานนักศึกษาสู่ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ได๎แลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑การให๎คําปรึกษาวิชาโครงการให๎กับนักศึกษาไปสูํผลงานวิจัยที่มีตีพิมพ๑เผยแพรํในระดับชาติ วํามี
ขั้นตอน ป๓ญหาอุปสรรค การดําเนินการอยํางไร  

              
ภาพที่ 4 สรุปประเด็นการเรียนรู้การพัฒนาโครงงานนักศกึษาสู่ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

        
ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาด๎านเทคโนโลยีจะมีการทําโครงการ โดยนักศึกษาเข๎ามาปรึกษาใน

การทําโครงการ  จะมีการให๎คําปรึกษานักศึกษานําสิ่งที่สนใจหรือป๓ญหา ซึ่งนักศึกษาก็มีให๎นักศึกษาเสนอแนวทาง
มุมมองด๎านไอที  สามารถพัฒนาผลงานไปสูํการนําเสนอผลงานวิจัย  ซึ่งจะสนับสนุนนักศึกษาในการพัฒนา
ผลงานวิจัย  โดยการนําเสนอวิจัยนักศึกษา Proceeding สามารถตํอยอดสูํบทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ได๎รับความรู๎จากการสัมมนา ซึ่งจะพบป๓ญหาด๎านการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษา จึงมีแนวทางในการสอน
เหมือนเขียนขําว และ บทคัดยํอภาษาอังกฤษ   อาจารย๑คํอนข๎างให๎ความสําคัญการคัดลอกผลงานวิชาการซึ่ง
จริยธรรมการทําวิจัย สํงเสริมสร๎างบรรยากาศให๎นักศึกษาติดตามการประชาสัมพันธ๑หนังสือเวียนจากทางคณะและ
ข๎อมูลจากConference alert   

การแลกเปลี่ยน หัวข๎อ การตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติ   ได๎มีการแลกเปลี่ยนการทําวิจัย 
กระบวนการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการในการตีพิมพ๑เผยแพรํระดับนานาชาติ  สามารถสรุป
เป็นประเด็นดังภาพที่ 5  

ประเด็น
แลกเปลี่ยน 

การเขียน
โครงการเสนอ

วิจัย 

กลยุทธ๑การ
ดําเนินการวิจัย 

เทคนิคการ
เขียนบทความ
วิจัยเผยแพรํ 

การสร๎างแรง
บันดาลใจใน
การทําวิจัย 
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ภาพที่ 5 สรุปประเด็นการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
   
      การเลือกหัวข๎อที่จะตีพิมพ๑เผยแพรํควรมีการศึกษาข๎อมูลแนวโน๎วศาสตร๑ที่สนใจ และควรที่ต๎องวิเคราะห๑วํา
จะทําอะไร ( เพ่ือจะดูวําเรามีความสนใจอะไร ) วิเคราะห๑สิ่งที่ทําไปวําเพราะอะไร ( การเลือกวารสาร ) มีวิธีการ
ดําเนินการอยํางไร ตลอดจนการทบทวนคุณภาพงานวิจัย  หลังจากนั้นวางแผนเค๎าโครงรํางการเขียนของแตํละ
วารสาร หาข๎อมูลจากหนังสือ หาจากแหลํงข๎อมูล Internet เชํน Blog , Facebook , Website , ACM , IEEE , 
Science Direct , Springer  ยกตัวอยําง หาข๎อมูลผู๎แตํงจากแหลํงข๎อมูล วํามีการทําวิจัย Citation บางครั้งต๎องดู
วํามีแหลํงอ๎างอิง พยายามเน๎นใจความสําคัญ มีการจดบันทึก  คุยกับที่ปรึกษาพยายามจดสิ่งที่อาจารย๑ ผู๎เชี่ยวชาญ
เสนอแนะ  พัฒนาเป็นโครงรําง แบํงเป็น 5 สํวน วางแผนโครงการเขียน วางแผนการเขียนควรเริ่มจากป๓ญหาที่มี
อยูํเดิมกํอนหรือที่มาเสมอแตํละยํอหน๎าควรมีจุดเดํนเพ่ือไมํให๎เป็นการเขียนที่ซ้ําซ๎อน  การเขียนบทความวิจัย ควร
ระลึกวํา ผู้อ่านไม่มีความรู้  บางครั้งการเขียนที่ไมํชัดเจน จะสํงผลให๎ไมํรับการพิจารณาตีพิมพ๑เผยแพรํ ทั้งนี้การ
เผยแพรํผลงานวิชาการระดับนานาชาติไมํควรคัดลอกงานคนอ่ืน ควรเขียนภาษาตนเอง   
 

    
ภาพที่ 6 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ 

 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  ในการแลกเปลี่ยนความรู๎ในแตํละครั้งจัดให๎มีประธานคณะกรรมการที่
ทําหน๎าที่เสมือนพิธีกรที่คอยสร๎างบรรยากาศให๎เป็นกันเอง เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมสามารถเปิดใจ ถํายทอดองค๑ความรู๎ของ
ตนเอง และ มีเลขานุการที่เป็นเจ๎าหน๎าที่สนับสนุนจดบันทึกการแลกเปลี่ยน และ ทางคณะกรรมการได๎สรุปเป็น
รายการผลการแลกเปลี่ยนความรู๎ในแตํละครั้ง   การจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรู๎ประเภทตํางๆ โดยแบํงหมวด
เป็น องค๑ความรู๎เผยแพรํงานวิจัยระดับชาติ  องค๑ความรู๎เผยแพรํงานวิจัยระดับนานาชาติ องค๑ความรู๎ด๎านการ    
บูรณาการวิจัยในการเรียนการสอน  เพื่อสามารถนําไปจัดหมวดหมูํการเผยแพรํได๎อยํางเป็นระบบ 
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 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎และได๎องค๑ความรู๎ที่ต๎องการแล๎ว 
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู๎ จะทําหน๎าที่ในการสรุปประเด็นความรู๎รํวมกับคณะกรรมการการจัดการ
ความรู๎ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนร่วมกัน  โดยการจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของ
เอกสารรายงานประชุมสําหรับประชุมครั้งตํอไป และสรุปองค๑ความรู๎ที่ใช๎ภาษามาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารผําน
ชํองทางภายในองค๑กร  
 5. การเข้าถึงความรู้  จากการแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านวิจัย รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการการวิจัย ทั้งที่มีอยูํใน
ตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็น
ลายลักษณ๑อักษร (Explicit Knowledge) ภายใต๎แนวคิด “Push” (การปูอนความรู๎) คือ การสํงข๎อมูล / ความรู๎ให๎
ผู๎รับโดยผู๎รับไมํได๎ร๎องขอ  การสํงหนังสือเวียนแจ๎งให๎ทราบ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ @cpc.ac.th ของคณะ และ 
“Pull” (การให๎โอกาสเลือกใช๎ความรู๎) คือ การที่ผู๎รับสามารถเลือกรับหรือใช๎แตํเฉพาะข๎อมูล  ผํานเว็บไซต๑ 
http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน๑ Facebook ในกลุํม KM BUSIT-CPC  เพ่ือเปิด
โอกาสให๎กลุํมเปูาหมายเลือกใช๎ความรู๎ที่ต๎องการได๎  
 

 
ภาพที่ 7 การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การแบํงป๓นความรู๎ประเภท Explicit การจัดทําเอกสาร จัดทํา

ฐานความรู๎ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช๎ที่สามารถเข๎าถึงความรู๎ได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น การเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ คณาจารย๑ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผํานชํองสื่อสังคม
ออนไลน๑ตํางๆ  เชํน ไลน๑กลุํม สําหรับการแจ๎งข๎อมูลขําวสารกิจกรรมการจัดการงานนําเสนอผลงานวิจัย การอบรม
วจิัยจากหนํวยงานภาย สําหรับให๎คณะกรรมการการจัดการความรู๎ภายในคณะ ได๎สร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ได๎ตลอดเวลาผํานเทคโนโลยี   

7. การเรียนรู้  การนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ที่เป็นลายลักษณ๑อักษร และจากความรู๎ ทักษะของ
ผู๎มีประสบการณ๑ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง และได๎มีอาจารย๑นําองค๑ความรู๎ไปใช๎ใน
การเรียนการสอน ซึ่งอาจารย๑ได๎กรอกข๎อมูลการนําความรู๎ไปใช๎หรือแสดงความคิดเห็นการนําความรู๎ไปใช๎ใน สื่อ
สังคมออนไลน๑( Facebook )มีการจัดทําเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนเป็น
โครงการตํอเนื่อง  
     สําหรับป๓จจัยที่ทําให๎เกิดความสําเร็จในการดําเนินการจัดการความรู๎ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ผู๎นําและกลยุทธ๑ (Leadership and Strategy)  ผู๎บริหารทุกระระดับมีความเข๎าใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการจัดการความรู๎เพ่ือจะสามารถสื่อสารและผลักดันให๎มีการจัดการความรู๎ใน
ระดับคณะได๎  และป๓จจัยด๎านวัฒนธรรมองค๑กร (Culture) คณาจารย๑เกิดแนวคิดรํวมกันในการสร๎างวัฒนธรรมของ
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การแลกเปลี่ยนและแบํงป๓นความรู๎ระหวํางบุคคลภายใน  ตลอดจนป๓จจัยด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการ
จัดการความรู๎ (Technology)   ชํวยให๎บุคลากรฝุายสนับสนุนที่สามารถค๎นหาความรู๎ ดึงเอาความรู๎ไปใช๎   การ
วิเคราะห๑ข๎อมูลและการจัดเก็บเป็นระเบียบทําให๎การแลกเปลี่ยนความรู๎เกิดได๎รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น   และ
ป๓จจัยสุดท๎ายด๎านการวัดผลของการจัดการความรู๎    ที่จะมีการติดตามผํานแบบฟอร๑มติดตามการนําไปใช๎
ประโยชน๑ผํานสาขาวิชา ซึ่งมีความสอดคล๎องกับของArthur Anderson แ ล ะ American Productivity & 
Quality Center (APQC)  ป๓จจัยที่ทําให๎การจัดการความรู๎ประสบความสําเร็จ  แตํสิ่งที่ยังเป็นปญหาของการ
ดําเนินการจัดการความรู๎คือด๎านเวลาในการแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีโครการระดับมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต 
สาขาวิชา ทําให๎ต๎องมีการบริหารเวลาในการแลกเปลี่ยน โดยแนวทางแกไขโดยการนําแนวคิดการใช๎ การวางแผน
นําปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต สาขาวิชามาประชุมพิจารณารํวมกันในการกําหนดวัน เวลา
แลกเปลี่ยนรํวมกันแตํละครั้ง  และแนวคิดการบันทึกเป็นวิดีโอผํานทางสื่อสังคมออนไลน๑ Facebook หรือ 
YouTube โดยที่คณะกรรมการสามารถเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎นอกสถานที่นอกเวลาราชการ  
 
สรุป  

การจัดการความรู๎เพ่ือขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสูํวัฒนธรรมองค๑กรที่มี
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของคณาจารย๑ ตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู๎ Arthur Andersen 
Business Consulting and APQC (1996) การบริหารด๎วยการจัดการความรู๎จะอยูํภายใต๎ป๓จจัย 4 ด๎านในการ 
สร๎างประสิทธิภาพในการจัดการความรู๎ คือ 1) กลยุทธ๑และภาวะผู๎นํา Strategy and Leadership 2) วัฒนธรรม 
Culture 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Information 4) การประเมินผล Evaluation ซึ่งป๓จจัยทั้ง 4 
ด๎านนี้จะมีความสัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกันอยํางใกล๎ชิดในการพัฒนาการจัดการความรู๎ให๎มีประสิทธิผล  โดยมี 7 
กระบวนการ คือ แบํงป๓น (Share)  สร๎าง (Create) กําหนด (Identify) รวบรวม  (Collect) ปรับใช๎ (Adapt) 
เรียบเรียง (Organize) นํามาประยุกต๑ใช๎ (Apply) แบํงป๓น(Share) ซึ่งสามารถประเด็นด๎านการวิจัยเป็น 3 ประเด็น 
คือ การตีพิมพ๑และเผยแพรํผลงานวิจัย การพัฒนาโครงงานนักศึกษาสูํผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ๑และเผยแพรํ  การ
ตีพิมพ๑และเผยแพรํระดับนานาชาติ  โดยมีแนวปฏิบัติในการด๎านการกลวิธีการสร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ทั้ง
การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหน๎าที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และกําหนดประธานที่มี
ทักษะการพูด สร๎างบรรยากาศให๎เกิดความเป็นกันเอง นําองค๑ความรู๎ที่อยูํในบุคคลแล๎วสรุปประเด็นได๎  นําองค๑
ความรู๎จัดเก็บอยํางเป็นระบบและแบํงป๓นแลกเปลี่ยนผํานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข๎ าถึงได๎ทั้งภายในและ
ภายนอกองค๑กร  ทั้งนี้ได๎มีแนวทางการวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู๎ในอนาคตในการสร๎างเป็นลักษณะชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ (Community of Practice; CoP Cop ตามองค๑ความรู๎ที่เหมาะสมของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุป 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้  มีเปูาหมายเพ่ือสังเคราะห๑และ
นําเสนอออกแบบกิจกรรมการวัดผลการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย๑ด๎านการใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะเทคโนโลยีสังคม โดยมุํงเน๎นไปที่การ
ออกแบบการเรียนการสอนในสํวนของการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยใช๎เว็บแอพพลิเคชั่นที่ชื่อ Kahoot! ซึ่ง
ได๎ผลตอบรับจากทั้งอาจารย๑และนักศึกษาเป็นอยํางดี ทําให๎ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นกวํากํอนการใช๎เว็บ
แอพพลิเคชั่น คือ ปีการศึกษา 2558 ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ร๎อยละ 71.43 และปีการศึกษา 2559 ผลการ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้น ร๎อยละ 82.98 

Summary 

 The purposes of this research were to synthesize and design of measurement activities 
by using information technology as guidelines to develop the potential of teachers in the use of 
information system. The study focused on designing the measurement of students' learning by 
using Kahoot. The feedback of both teachers and students was in high level. It was revealed 
that the students taught by Kahoot gained higher scores. The students’ scores improved by 
71.43% in 2015 and the students’s scores improved by 82.98% in 2016. 

ค าส าคัญ : การพัฒนางานประจําสูํงานวิจัย การจัดการความรู๎ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของนักศึกษา  
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บทน า 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิการของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ มีเปูาหมายเพ่ือสังเคราะห๑และ
นําเสนอออกแบบกิจกรรมการวัดผลการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย๑ด๎านการใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะเทคโนโลยีสังคม สามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ในแผนการจัดการความรู๎ของคณะกรรมการการจัดการความรู๎ด๎านการเรียนการสอน (IKM) 
ที่กําหนดไว๎วํา “อาจารย๑ในคณะเทคโนยีสังคมสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาได๎ และคะแนนทดสอบความรู๎ของนักศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนนสูงขึ้นกวํา
กํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ๑พัฒนาศักยภาพอาจารย๑ด๎านทักษะวิชาชีพสูํอาเซียน 
นําไปสูํการบรรลุเปูาประสงค๑คือ “อาจารย๑ในคณะเทคโนยีสังคมสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ และคะแนนทดสอบความรู๎ของนักศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนน
สูงขึ้นกวํากํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งสอดคล๎องกับจุดเน๎นเชิงยุทธศาสตร๑ในพันธกิจการจัดการศึกษาให๎
ได๎ตามเกณฑ๑มาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนอง
ความต๎องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล 
 ดังนั้นการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจํานี้ จึงมีความมุํงหวังให๎เกิดการพัฒนาศัพยภาพของ
อาจารย๑ในด๎านการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของกระบวนการและมาตรฐานคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานในแตํละขั้นตอนตามที่กําหนดไว๎ในแตํละขั้นตอนตามที่กําหนดแนวทางไว๎ในคูํมือการปฏิบัติงาน
เพ่ือผลักดันให๎คณะเทคโนโลยีสังคมก๎าวทันประเทศไทย 4.0 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิการของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ ได๎ใช๎ปรัชญาของวิธีการวิจัยแบบ 
Routine to Research ซึ่งเน๎นการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสร๎างเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการโดยตรงเพ่ือการ
บรรลุข๎อกําหนดที่สําคัญและมาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการและขั้นตอนตามลําดับ ดังนั้น การวิจัยนี้ ใช๎
ข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท๎อนป๓ญหาของกระบวนการ กลยุทธ๑/ เครื่องมือในการจัดกระทํา 
(Treatment) ในการพัฒนากระบวนการ การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมาย การประเมินความสําเร็จและสุดท๎ายคือ
การสะท๎อนภาพการพัฒนาหลังการจัดกระทําเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานของกระบวนการเพ่ือตอบโจทย๑ และ
เปูาหมายหลักของการวิจัยคือ “อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสังคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ และคะแนนทดสอบความรู้ของนักศึกษาหลังจากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมี
คะแนนสูงข้ึนกว่าก่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 จากการพิจารณาเปูาหมายของการวิจัยข๎างต๎น การวิจัยนี้จึงมีประชากร คือ นักศึกษาที่ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ ทั้งหมดของชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัด
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กระทํา (ปีการศึกษา 2559) การวิจัยเก็บข๎อมูลทั้งประชากร ซึ่งขอบเขตของการวิจัยได๎ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ โดยวิธีวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รวบรวมข๎อมูลบริบทการดําเนินงานที่สะท๎อนความเสี่ยง/ป๓ญหาในการดําเนินงานของกระบวนการใช๎
กิจกรรมให๎การวัดผลแบบเดิม 

1.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ ประกอบด๎วย ความเสี่ยง/ป๓ญหา นักศึกษาไมํมีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ 
รู๎สึกเบื่อหนํายวิธีการวัดผลเดิมๆ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็นสําคัญที่ค๎นพบจากแบบสอบถามกับกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญข๎างต๎น  

1.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ ประกอบด๎วย แนวคิดและทฤษฏีประเทศไทย 4.0 การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
แผนกลยุทธ๑ของคณะเทคโนโลยีสังคม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็นสําคัญที่ค๎นพบจากการตรวจเอกสาร
ข๎างต๎น เพ่ือค๎นหาความสอดคล๎องระหวํางกระบวนการกับภาพการดําเนินงานขององค๑กรและมาตรฐานที่กําหนด
ตามคํูมือการปฏิบัติงาน  

นอกจากนี้การวิจัยยังรวบรวมข๎อมูล ที่สะท๎อนการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย๑คณะเทคโนโลยี
สังคมสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎  และ ผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนนสูงขึ้นกวํากํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2558 โดย
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําร๎อยละ (Percentage) 

2. กําหนดการจัดกระทํา (Treatment) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ของคณะเทคโนโลยีสังคม 

2.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามกับนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย๑ที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช๎ในการวัดผลการเรียนรู๎ของคณะเทคโนโลยีสังคมและอาจารย๑ประจําวิชาที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช๎ในการวัดผลการเรียนรู๎ 

2.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง ทั้งแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
3. ประเมินผลความสําเร็จของการจัดกระทํา (Treatment) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการใช๎ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ 
การประเมินผลความสําเร็จของการจัดกระทําของการวิจัยนี้เป็นไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนากระบวนการ 

2 ตัวชี้วัดดังนี้ 
3.1 ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของอาจารย๑ที่ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล ของ

ชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2559) 
3.2 ร๎อยละของนักศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนนสูงขึ้นกวํากํอนการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 
2559) 

4. ผลสะท๎อน (Reflection) หลังการจัดกระทํา (Treatment) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ 

4.1 ข๎อมูลปฐมภูมิที่สะท๎อนป๓จจัยความสําเร็จ ความเสี่ยงและแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยเก็บ
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก กับกลุํมอาจารย๑ที่ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็น
สําคัญที่ค๎นพบจากการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับกลุํมผู๎ใหข๎๎อมูลสําคัญข๎างต๎น 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีสังคมได๎ตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต๑ในการเรียน
การสอนมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นวําต๎องการอาจารย๑สํวนใหญํในคณะสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎กับการ
เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งในด๎านการเรียนการสอน และการวัดผล โดยการสัมภาษณ๑เชิ งลึกกับ
อาจารย๑และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม พบประเด็นสําคัญในการออกแบบการวัดผล สรุปได๎ดังนี้ 

1. ความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อนของอาจารย๑ในนิยามของประเทศไทย 4.0 และการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สํวนใหญํมองวําประเทศไทย 4.0 และ การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นั้นไมํมีความเกี่ยวข๎องกัน โดยมองวําประเทศ
ไทย 4.0 นั้นเป็นการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข๎าไปจับธุรกิจเพ่ือเรํงเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ไมํเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 และยังยึดติดกับการเรียนการสอน และการวัดผลในรูปแบบเกํา ซึ่งเมื่อมา
พิจารณาประเทศไทย 4.0 แล๎วนั้น  มีความเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 คํอนข๎างมาก คือการพัฒนา
การศึกษาภายใต๎กรอบประเทศไทย 4.0 สูํการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  ต๎องเริ่มด๎วยการฝึกให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง อาจารย๑เปลี่ยนจากครูสอนเป็นพ่ีเลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยง
ความรู๎กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูํรูปธรรมให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่ต๎องการ เชํน การทํางานรํวมกัน ความคิด
สร๎างสรรค๑ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต๎องสร๎างความพอใจให๎ผู๎ เรียนและท๎าท๎ายสูํการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนอยากเรียน ป๓จจุบันการศึกษาอยูํในยุค 4.0 โดยผู๎เรียนสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่อดิจิทัล โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการสืบค๎นและใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข๎อมูลในป๓จจุบันมีจํานวนมาก ผู๎เรียนจึงต๎องมีความสามารถในการค๎นหาและ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล (ดร.ชวลิต โพธิ์นคร) 

2. จากที่คณะกรรมการการจัดความรู๎ด๎านการเรียนการสอน อาจารย๑ และผู๎บริหารได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันเพื่อสกัดป๓ญหาและความเสี่ยงในงานวิจัยนี้ จึงตกลงทิศทางกันได๎อยํางเป็นรูปธรรมเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑กับ
นักศึกษาและคณะฯ มากท่ีสุด ซึ่งเปูาหมายหลักของคณะเทคโนโลยีสังคมที่สําคัญท่ีสุดคือ “การหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการออกแบบกิจกรรมเพื่อวัดผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” อาจารย๑จะต๎องใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยมุ๎งเน๎นไปที่การวัดผลเป็นอยํางแรก จาก
การสัมภาษณ๑เชิงลึก พบวํา การวัดผลในอดีต นั้นใช๎เพียงการให๎นักศึกษาทําแบบทดสอบลงในกระดาษเขียนตอบ 
กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติในห๎องแลปคอมพิวเตอร๑ เชํนการเขียนโปรแกรม ซึ่งในการทําแบบทดสอบจะมีกฏ
ระเบียน ข๎อห๎าม แกํนักศึกษา เชํน ห๎ามสํงเสียงดัง ห๎ามถาม ห๎ามลอก ห๎ามใช๎โทรศัพท๑มือถือ และอุปกรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ทําให๎นักศึกษาในยุคสมัยป๓จจุบันซึ่งชอบการทํางานเป็นกลุํม ไมํชอบการวัดผลแบบเกํา จากการ
สัมภาษณ๑นักศึกษา พบวํา สํวนใหญํลงความเห็นวําหากการวัดผลเป็นในรูปแบบของการเลํนเกมส๑ จะทําให๎
นําสนใจมากขึ้น และทําให๎รู๎สึกอยํางเรียนและรํวมทํากิจกรรมตํางๆ มากขึ้นด๎วย 

จากข๎อมูลของป๓ญหาที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงได๎ค๎นหาวิธีการวัดผลที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ เหมาะกัน
นักศึกษาในยุคป๓จจุบัน และยังสามารถเรียนรู๎ได๎งํายสําหรับอาจารย๑ที่ไมํมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวํา
มีโปรแกรมที่ใช๎งานงําย และสามารถดูดความสนใจของนักศึกษาได๎ มี 2 โปรแกรม คือ 1) โปรแกรม kahoot! คือ  
แพลตฟอร๑มการเรียนรู๎ผํานเกมแบบไมํมีคําใช๎จําย โดยใช๎เป็นเทคโนโลยีการศึกษา เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2556 ที่ประเทศนอร๑เวย๑ ถูกใช๎โดยผู๎เลํนกวํา 50 ล๎านคน ใน 180 ประเทศ เนื่องจากถูกออกแบบให๎เข๎าถึงได๎งานใน
สภาพแวดล๎อมที่หลากหลายในห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมในการเรียนรู๎แบบอ่ืน ๆ ทั่วโลก ทุกคนสามารถสร๎าง
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เกมทางการเรียนรู๎ของ Kahoot! ของตนเองได๎ โดยปราศจากข๎อจํากัดทางอายุ หรือหัวข๎อ Kahoot! เลํนได๎ผําน
อุปกรณ๑หลากหลาย เชํน คอมพิวเตอร๑ตั้งโต๏ะหรือแบบพกพา รวมไปถึงโทรศัพท๑มือถือผํานทางเว็บเบราว๑เซอร๑ การ
ใช๎งานแบํงเป็น 2 สํวน คือ ผู๎สร๎างคําถามและผู๎ตอบคําถาม 2) โปรแกรม plickers คือ เป็นเครื่องมือในการชํวย
สอนสําหรับเก็บข๎อมูลของนักเรียน ซึ่งใช๎เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) โดยจะมีกระดาษเป็นโค๎ดให๎นักเรียนถือ 
ซึ่งกระดาษดังกลําวจะมีด๎านที่ตํางกันทั้ง 4 ด๎าน คือ A, B, C และ D สําหรับตอบคําถาม และมีตัวเลขเฉพาะของ
นักเรียนแตํละคนอยูํที่มุมกระดาษ ในการถามคําถามผู๎สอนจะเปิดคําถามผํานเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให๎ผู๎ตอบอําน
โจทย๑และตอบคําถามโดยการชูด๎านคําตอบของกระดาษขึ้น และผู๎สอนจะให๎แอพคลิเคชั่นจากสมาร๑ทโฟนเป็นตัว
เก็บคําตอบ  

จากนั้นนํามาสอนให๎อาจารย๑ผู๎สอน และให๎อาจารย๑ผู๎สอนนําทดลองใช๎วัดผลกับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 
เดือน ในชํวงระหวําง 1 เดือนแรก มีการประชุม และสัมภาษณ๑ผลลัพธ๑การนําโปรแกรมไปใช๎ ถึงข๎อดี และ ข๎อเสีย
ของแตํละโปรแกรม และได๎ข๎อสรุปจากอาจารย๑วําโปรแกรม Kahoot! นั้นสามารถทําความเข๎าใจได๎งําย และดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาได๎ดีกวําโปรแกรม Plickers จึงได๎ข๎อสรุปวําคณะเทคโนโลยีสังคมใช๎การวัดผลการเรียนรู๎
ของนักศึกษาผํานโปรแกรม Kahoot! จะเห็นได๎วําจํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ให๎กับการ
เรียนการสอนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนกวําปีการศึกษากํอน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนกับคณะกรรมการจัดการความรู๎ด๎าน
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 

ผลการจัดกระท าในการวิจัย ปีการศึกษา 2558 

จํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน 5 คน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการเรียนสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 80 

นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ร๎อยละ 71.43 

 ที่มา: คณะกรรมการจัดความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน 
  
 จากผลการทดลองกับคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน พบวํา เมื่อให๎อาจารย๑นํา Kahoot! ไปใช๎ในการ
เรียนการสอน ในสํวนของการวัดผลการเรียนรู๎ ได๎ผลดังนี้ คือ นักศึกษาตั้งใจเรียน ไมํหลับระหวํางเรียน และ มี
ปฏิสัมพันธ๑กันอาจารย๑ผู๎สอนมากขึ้น สํงผลให๎นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น    ร๎อยละ 71.43 และเมื่อสอบถาม
นักศึกษาโดยใช๎แบบสอบถามพบวําความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีมาประยุกต๑ใข๎อยูํในระดับดี
มาก คณะกรรมการจัดการความรู๎ด๎านการเรียนการสอนจึงมีความเห็นวําควรให๎เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพรํขึ้น
เว็บไซต๑ของคณะเทคโนโลยีสังคม และนําไปทดลองใช๎ในปีการศึกษา 2559 ตํอไป 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 
ผลการจัดกระท าในการวิจัย ปีการศึกษา 2559 

จํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน 15 คน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการเรียนสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ร๎อยละ 85 

นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ร๎อยละ 82.98 

 ที่มา: คณะกรรมการจัดความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน 
 จากผลการทดลองในปีการศึกษา 2559 พบวํา เมื่อให๎อาจารย๑นํา Kahoot! ไปใช๎ในการเรียนการสอนใน
สํวนของการวัดผลการเรียนรู๎ ได๎ผลดังนี้ คือ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ๑กันอาจารย๑ผู๎สอนมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการถาม-
ตอบระหวํางเรียน การอํานหนังสือทบทวนความรู๎กํอนมาเรียน และนักศึกษาจดเลคเชอร๑ระหวํางเรียนมากขึ้น 
สํงผลให๎นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ร๎อยละ 82.98 เมื่อสอบถามนักศึกษาโดยใช๎แบบสอบถามพบวําความพึง
พอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีมาประยุกต๑ใข๎อยูํในระดับดีมาก 

 

สรุป 
จากผลการทดลองนําเว็บแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช๎กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 

2559 นั้น พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนที่นําใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในระดับ ดีมาก 
และนักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด ดังกราฟแทํงแสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 

 
ภาพที่ 1 กราฟแทํงแสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 และ ปีการศึกษา 2559 

จ านวนอาจารย์ที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยกุต์ใช้กบัการเรียนการสอน 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรียนสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ) 

นกัศกึษามีผลการเรียนดีขึน้ (ร้อยละ) 

ปีการศกึษา 2558 5 80 71.43

ปีการศกึษา 2559 15 85 82.98
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แสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 

ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 
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จากข๎อมูลผลการเปรียบเทียบจํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 พบวําในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย๑สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอนในสํวนของการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 15 คน และมี
แนวโน๎มวําจะเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2560 สะท๎อนวําการทําความเข๎าใจให๎อาจารย๑ตระหนักถึงความสําคัญของการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน ทําให๎อาจารย๑ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และให๎ความรํวมมือในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให๎ก๎าวทันไทยแลนด๑ 4.0  

การสะท๎อนผลการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนจากอาจารย๑ผู๎สอนนั้น 
พบวํา อาจารย๑ที่มีอาวุโสคํอนข๎างไมํให๎ความสําคัญการเทคโนโลยีและยึดติดการสอนในรูปแบบเดิม แตํเมื่อมี
ประชุมและอธิบายถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต๑ให๎เห็นความแตกตํางระหวํางการ
สอนโดยไมํใช๎เทคโนโลยี และการสอนโดยใช๎เทคโนโลยี และ นํา Kahoot! มาสอนและทดลองให๎อาจารย๑นําไปใช๎
กับนักศึกษา ก็ทําให๎อาจารย๑เข๎าใจและเห็นความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น จากการสัมภาษณ๑อาจารย๑ที่
นํา Kahoot! ไปใช๎งาน พบประเด็นที่นําสนใจเพ่ิมเติม ที่นําไปสูํข๎อเสนอแนะกับองค๑กรตํอไป คือ ป๓ญหาด๎าน
ความเร็วของอินเตอร๑เนตไร๎สายภายในคณะไมํเสถียร ทําให๎บางครั้งนักศึกษาสามารถเชื่อมตํอเพ่ือเข๎าไปตอบ
คําถามได๎  
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บทสรุป 
การสร๎างความรํวมมือการจัดการความรู๎ตั้งแตํอดีตจึงถึงป๓จจุบัน มีแนวโน๎มในการพัฒนาการจัดการความรู๎

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ที่เหมาะสมกับ
การสร๎างความรํวมมือในชํวงแรกที่เริ่มต๎นการพัฒนาและสํงเสริมจากการจัดการความรู๎ในรูปแบบเดิมของ
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชํน การเลําเรื่องทรงพลัง (Story Telling) แผํนพับการจัดการความรู๎ (KM 
Brochure) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และเครื่องมือการจัดการความรู๎อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได๎จริง
จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แตํสิ่งที่เป็นกําแพงขวางกั้นการพัฒนาและสํงเสริมการ
จัดการความรู๎ให๎เกิดการตํอยอด คือ การรับรู๎การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ให๎เกิด
ประโยชน๑นั้นควรดําเนินการให๎เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการ
ความรู๎ คือ ความไมํกล๎าที่จะสร๎างสรรค๑ หรือ เปลี่ยนแปลงไปสูํนวัตกรรมการจัดการความรู๎ใหมํๆ รวมถึงการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู๎ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มองเห็นถึงคุณคําและ
ความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร๎างความรํวมมือในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการความรู๎มุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยํางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎าน
การจัดการความรู๎ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดเตรียมไว๎ให๎เพ่ือการพัฒนาองค๑ความรู๎ และการถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน จนเปลี่ยนเป็นพลังในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎จึงเป็นสิ่งที่
สําคัญตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎รํวมกันของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยได๎จัดเตรียมเอาไว๎ เชํน เว็บบล็อก (Web Blog) หรือสื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ที่มีศักยภาพ
มาใช๎ในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ระหวํางกันได๎ 
 
ค าส าคัญ : การสร๎างความรํวมมือ  การจัดการความรู๎  มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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Summary 
  Up to the present time, Knowledge Management Collaboration that is trended in 

developing efficiency and effectiveness Knowledge Management with appropriately KM Tools 
using for early developing and supporting Knowledge Management in University such as Story 
Telling, KM Brochure, Good Practice and other KM tools. Actually, there is real case for 
Knowledge Management Developing that are achieved for Good KM personnel. But what is the 
barrier to Developing and supporting for Knowledge Management Collaboration that is not 
appeared about Personnel’s Information Technology Perception for driving Knowledge 
Management to make benefit and Knowledge Management Collaboration should be concreted. 
And then Core Obstacle of Knowledge Management Collaboration that is not brave to creating 
or changing to the New Knowledge Management Innovation and using Knowledge Management 
Information Tehnology. 

Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon that has profoundly vision to value and importance of using Information Tehnology for 
Knowledge Management Collaboration to Digital University. Especially, Using Knowledge 
Management Information Tehnology that has prepared as RMUTP KM Web Blog for developing 
and supporting to share knowledge in the long-term sustainability. As a result, there is 
important to develop Collaborative Learning within the Digital University by using Information 
Technology appropriately such as Web Blog or Social Media that has potential Knowledge 
Management Sharing for Developing Collaborative Knowledge Management. 

 
Keywords : Collaboration  Knowledge Management  Digital University 
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บทน า 
จากนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Digital Society) ของภาครัฐบาล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันการศึกษาของภาครัฐได๎ปรับตัวเข๎าสูํการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล๎วโดยรํวมมือกับภาคเอกชนในประเทศ ซึ่งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย๑พณิชยการพระนคร) ทางมหาวิทยาลัยพร๎อมจะประกาศตัวเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) อยํางเป็นทางการ ภายใต๎ชื่องาน RMUTP Go Digital : Student 
Activity Day โดยการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานขององค๑กร ไปสูํการเป็น “สังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ” ด๎วยการ
รับข๎อมูลขําวสารและบริการตํางๆ ที่เอ้ืออํานวยทุกระดับ เข๎าถึงได๎ทุกที่ ทุกเวลาเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค๑กร โดยใช๎เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีแกํบุคลากร และนักศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ที่สมบูรณ๑แบบใน
อนาคต (กองสื่อสารองค๑กร, 2560) 

สิ่งหนึ่งที่เป็นป๓ญหาและอุปสรรคในการสร๎างความรํวมมือการจัดการความรู๎ภายในของ   คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ความไมํกล๎าที่จะสร๎างสรรค๑ หรือ เปลี่ยนแปลงไปสูํ
การใช๎นวัตกรรมใหมํๆ ทางด๎านการจัดการความรู๎ โดยแนวทางการกระตุ๎นให๎บุคลากรใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด๎านการจัดการความรู๎ รวมทั้งมีการกระตุ๎นด๎วยการใช๎คูํมือการสํงเสริมและการพัฒนาการจัดการความรู๎ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (KM HEC Manual) เพ่ือขับเคลื่อนไปสูํการ
จัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล แตํบุคลากรยังมีความรู๎สึกที่ไมํดีตํอการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการความรู๎มองวําเป็นการเพ่ิมภาระงาน หรือมีทัศนคติที่ไมํดีตํอการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ื อ
ดําเนินการให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎ และการบริหารจัดการความรู๎เพ่ือถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนพันธกิจตํางๆ ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน  

ดังนั้น การจัดการความรู๎ภายในองค๑กร ถือได๎วําเป็นสิ่งที่สําคัญอยํางหนึ่งในการขับเคลื่อนองค๑กรให๎เกิดการ
พัฒนาตํอยอดองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎า หรือได๎รับ
การฝึกอบรมจากบุคลากรภายในที่มีความรู๎ความสามารถ โดยมีความเชี่ยวชาญจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) และนํามาบริหารจัดการความรู๎เพ่ือถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เกิดขึ้นในรูปแบบเดิมภายใน
มหาวิทยาลัยผํานเครื่องมือการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย เชํน การเลําเรื่อง (Story Telling) แผํนพับการจัดการ
ความรู๎ (KM Brochure) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และเครื่องมือการจัดการความรู๎อ่ืนๆ นํามาปรับใช๎ตาม
ความเหมาะสม สิ่งที่สําคัญ คือ การมองเห็นคุณคําและความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร๎างความ
รํวมมือในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู๎ของบุคลากรคณะฯ แตํละบุคคลมีความ
แตกตํางกัน โดยคณะฯ ให๎ความสําคัญกับบุคลากรในกลุํมที่มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการความรู๎ มีความสนใจใฝุเรียนรู๎ และการรับรู๎การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง สามารถขับเคลื่อน
ตัวเองให๎เป็นนักจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได๎
อยํางดี โดยมีทักษะทางด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎อยํางยั่งยืน  เกิด
การสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ที่มีความสําคัญตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎รํวมกันของหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย๑การจัดการความรู๎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได๎จัดเตรียมเอาไว๎ เชํน เว็บบล็อก (Web Blog) หรือสื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ที่มีศักยภาพมาใช๎ใน
การสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ และระหวํางหนํวยงานตํอไปได๎ 
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วิธีการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการกําหนดระดับการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการ

ความรู๎ที่ชัดเจน เพ่ือให๎เกิดการสร๎างสรรค๑องค๑ความรู๎ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล แนํนอนวําการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎นั้น มีวิธีการสร๎างความรํวมมือที่
สําคัญในทุกระดับ ไมํวําจะเป็นผู๎บริหารระดับสูง (CEO) คณบดี ผู๎อํานวยการสํานัก สถาบัน กอง (Dean and 
Director) และบุคลากรสายวิชาการ (Lecturer) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) ตํางมีความสําคัญ
ในการพัฒนาและสํงเสริมการจัดการความรู๎เป็นอยํางดีในระดับตํางๆ ตั้งแตํระดับสาขาวิชา  ระดับคณะ/สํานัก 
สถาบัน กอง และระดับมหาวิทยาลัย 

โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ
ความรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย๑การจัดการความรู๎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP 
Knowledge Management Center) ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถถํายทอด และเผยแพรํความรู๎ในระดับป๓จเจก (Individual Knowledge) ได๎
อยํางเป็นอิสระผํานเว็บบล็อกการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP KM Web 
Blog) และนอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎หลัก (Core KM Tools) โดยใช๎การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติแบบออนไลน๑ (Online CoP) ผํานเว็บบล็อกชุมชนแนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP CoP Web Blog) เนื่องจากการกระตุ๎นเพ่ือสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางกันของบุคลากรในหนํวยงานสํงผลดีตํอการได๎มาซึ่งการแบํงบันสารสนเทศและองค๑ความรู๎ที่มีประโยชน๑ใน
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู๎ที่กว๎างขวางขึ้นได๎ และสามารถนํามาใช๎เพ่ือการตัดสินใจ ในการ
ดําเนินการในการทํางานของบุคลากรได๎ในทุกระดับ (Costa et al, 2016)  

 
               
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติแบบออนไลน๑  
(Online CoP) ผํานเว็บบล็อกชุมชนแนวปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP CoP Web Blog) 
ที่มา : http://blog.rmutp.ac.th/cop/2017/01/05/cop_online_coop_qa/ 
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ภาพที ่2  การถํายทอด และเผยแพรํองค๑ความรู๎ในระดับป๓จเจก  
(Individual Knowledge) ผํานเว็บบล็อกการจัดการความรู๎ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP KM Web Blog) 
ที่มา : http://blog.rmutp.ac.th/narusorn.m/ 

 
โดยบุคลากรคณะฯ สามารถเข๎าไปดําเนินการกําหนดองค๑ความรู๎ตํางๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือเป็นองค๑

ความรู๎ที่ต๎องการถํายทอด เผยแพรํให๎กับบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงผู๎ที่สนใจได๎เข๎ามาค๎นหาองค๑ความรู๎ที่จําเป็น
ตํอการพัฒนาตนเอง หนํวยงาน และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได๎
กําหนดโครงสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎เพ่ือความยั่งยืน (Yamamoto, 2013) โดยมีขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้  

1. แผนการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (KM HEC Policy) ได๎กําหนดเป็น 3 แผน ได๎แกํ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการพัฒนา
สมรรถนะหลักในการทํางาน เป็นต๎น พร๎อมทั้งบุคลากรจะต๎องมุํงมั่นปฏิบัติตามแผนการจัดการ
ความรู๎ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยํางจริงจัง 
หรือ ในกรณีท่ีบุคลากรคณะฯ ยังไมํสามารถดําเนินการตามแผนการจัดการความรู๎ แนํนอนวําอาจจะ
พัฒนาไปสูํการกําหนดเกณฑ๑การพิจารณาผลการปฏิบัติงานทางด๎านการจัดการความรู๎ของบุคลากร
คณะฯ ในการประเมินสมรรถนะหลักสําหรับการทํางานทางด๎านการจัดการความรู๎ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนตํอไปในอนาคต 

2. เครื่องมือการจัดการความรู้หลัก (Core KM tools) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ชุมชนแนวปฏิบัติแบบออนไลน๑ (Online CoP) 
กระตุ๎นให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกันของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาและค๎นหาองค๑
ความรู๎ใหมํๆ เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา 

3. คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (KM HEC Manual) จัดทําโดยงานจัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีความมุํงหวังให๎บุคลากรคณะฯ 
สามารถดําเนินการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการจัดการความรู๎

http://blog.rmutp.ac.th/narusorn.m/
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ได๎อยํางสะดวก และเพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือทางด๎านการจัดการความรู๎ เ พ่ิมขึ้นตาม
กระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process) 

4. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นชํองทางการสื่อสารที่สําคัญของบุคลากรคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในยุคของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ได๎นํามา
ประยุกต๑ใช๎เพ่ือเป็นชํองทางการถํายทอด และเผยแพรํอีกทางหนึ่ง เพ่ือให๎บุคลากรคณะฯ สามารถ
เข๎าถึงองค๑ความรู๎ที่จําเป็นตํอการพัฒนาตนเองได๎ในสื่อสังคมออนไลน๑ที่หลากหลาย เชํน แฟนเพจงาน
จัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (KM HEC 
RMUTP FanPage) ไลน๑ทางการของงานจัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Line Official : KM HEC RMUTP) และชํองทางสื่อสังคมออนไลน๑
อ่ืนๆ ที่สามารถสื่อสารระหวํางบุคลากรคณะฯ ได๎ 

5. บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร (Active 
CEO and Active HEC Personnel) ทุกคนที่มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการความรู๎ให๎ถํายทอด และเผยแพรํในวงกว๎างขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะต๎องดําเนินการ คือ การ
เปลี่ยนวิธีคิด (Mind Set) ของบุคลากรคณะฯ ใหมํทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ เพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมํดีกับการจัดการความรู๎ มุํงให๎บุคลากรมองเห็นถึงคุณคําของการขับเคลื่ อน
การจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปสูํ
ความสําเร็จ โดยการสํงเสริมให๎บุคลากรคณะฯ มีการใช๎การจัดการความรู๎ในทุกกระบวนการจัดการ
ความรู๎ และสํงตํอความรู๎ไปยังบุคลากรคณฯ รุํนตํอไป เพ่ือถํายทอด และเผยแพรํองค๑ความรู๎อยํ าง
ตํอเนื่อง และสามารถค๎นหาองค๑ความรู๎ที่บุคลากรคณะฯ รุํนกํอนๆ เคยถํายทอด และเผยแพรํองค๑
ความรู๎เอาไว๎มาพัฒนาสมรรถนะการทํางานได๎เป็นอยํางดี 

เมื่อดําเนินการได๎อยํางจริงจังครบทั้ง 5 ขั้นตอนแนํนอนวํา สิ่งที่เกิดขึ้นกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ การสร้างความร่วมมือทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge 
Collaboration) และเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน (Sustainable KM Power) จากการ
เข๎าถึงองค๑ความรู๎ของบุคลากรของคณะฯ ได๎อยํางสะดวกสบายมากขึ้น ไมํต๎องไปสอบถามผู๎เชี่ยวชาญ หรือผู๎รู๎ใน
เรื่องตํางๆ ด๎วยตนเอง เพียงแคํเข๎าไปค๎นหาองค๑ความรู๎ที่จําเป็นตํอการพัฒนาตนเองภายในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด๎านการจัดการความรู๎ที่ได๎จัดเตรียมเอาไว๎ ทั้งนี้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะต๎องดําเนินการตามขั้นตอนวิ ธีการดําเนินการอยํางเครํงครัด เพ่ือเป็นการ
สร๎างสรรค๑องค๑ความรู๎ในยุคมหาวิทยาลัยดิจิทัลตํอไปในอนาคตได๎ 
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ภาพที่ 3  ผังความคิดพลังแหํงการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ 
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มทร.พระนคร เพื่อมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   

(Digital KM HEC Power Model) 
ที่มา : นฤศร  มังกรศิลา (2560)  

 
สรุป 
 การสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎สูํมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ในครั้งนี้ ทําให๎
เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติที่ดี 
1.1 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการศึกษา 

การสร๎างความรํวมมือตามขั้นตอนวิธีดําเนินการทั้ง 5 ขั้นตอน ชํวยสร๎างความรํวมมือทางด๎าน
การจัดการความรู๎ (Knowledge Collaboration) และเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการความรู๎อยํางยั่งยืน 
(Sustainable KM Power) ตามผังความคิด ทั้งรวมทั้งเป็นการมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) อยํางเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด๎วย 

1.2 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับบุคลากรคณะฯ 
บุคลากรคณะฯ จะต๎องมองเห็นถึงคุณคําของการจัดการความรู๎ในระดับป๓จเจก (Individual 

Knowledge) วํามีความสําคัญท่ีสุดสําหรับการขับเคลื่อนองค๑กร โดยบุคลากรคณะฯ หรือผู๎ที่สนใจจะต๎องได๎รับการ
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กระตุ๎นให๎เกิดการถํายทอด และเผยแพรํองค๑ความรู๎ พร๎อมทั้งนําไปตํอยอดจนกลายเป็นองค๑ความรู๎ใหมํๆ ด๎วย
วิธีดําเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรคณะฯ สามารถพัฒนาตนเองเป็นนักการจัดการความรู๎ใน
ระดับป๓จเจกได๎อยํางยั่งยืน 

2. ความท๎าทายในอนาคตสําหรับการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู๎ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวความคิดในการ

สํงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู๎ไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยต๎องการที่จะขับเคลื่อนด๎วยองค๑ความรู๎  
(Knowledge Organization) จนกลายเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของบุคลากรคณะฯ 
สํงผลดีตํอการเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ตํอไปในอนาคต 
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บทสรุป  

การดําเนินงานบริการวิชาการแกํสังคม ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคมแบบบูรณาการ ถํายทอดเทคโนโลยีจากองค๑ความรู๎และผลงานบริการวิชาการ โดย
มุํงพัฒนาประชากรของประเทศให๎มีสติป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ เป็นไปตามความ
ต๎องการของกิจกรรมทางสังคมอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการสํงเสริมและดําเนินการถํายทอดวิทยาการ
ด๎านตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2560 นี้ 
งานบริการวิชาการแกํสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได๎ดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม โดยโครงการบูรณาการการมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งสิ้นจํานวน 88 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 96 %  โดยได๎รับงบประมาณรายจําย จํานวน 392,700 บาท (สามแสนเก๎าหมื่นสองพันเจ็ดร๎อย
บาทถ๎วน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได๎รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให๎ดําเนินการ“โครงการบูรณาการการมี
สํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจํานวน 88 คน ระหวํางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู๎ตามการอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ถั่ว โดยการใช๎เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว ให๎แกํ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมสํงเสริมและผลิตพันธุ๑ข๎าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมูํที่ 1 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ให๎สามารถนําความรู๎ที่ได๎นําไปใช๎ประโยชน๑ในชุมชนตํอไป  
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Summary  
Academic Service Operations for the Society of the fiscal year 2017, the main mission 

are academic service for the integrated society, technology transfer from knowledge and 
academic service. The aims to develop the country's population to be intellectually 
knowledgeable, capable, skilled and experienced. Adhering to the promotion and transfer of 
technology to increase the opportunities and enhance the quality of life of people to balance 
and sustain. In the academic year 2560, the academic service to society. The faculty of 
Engineering Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Implemented the academic 
service project for the society. By integrated the project to contribute to the improvement of 
community life in accordance with the Sufficiency Economy Plan. There were 88 people in 
attendance, 96% satisfied with the budget. The budget is 392,700 baht (three hundred ninety 
two thousand seven hundred baht only) 

Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Phra Nakhon was 
supported by the annual budget in the year of 2560 from Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon. The project "Integrating Participation to Improve Community Quality of Life 
According to Sufficiency Economy Guideline for Green Bean Seeds" project was held during 
August 17-18, 2018. The technology transfer and knowledge transfer based on knowledge of 
seed bean training. The use of mungbean bean separator for community enterprises, promotion 
and production. Khao Din Dee Pathum Thani 1 Sai Ngam, Tambon Sai Ngam, Tambon Sai Ngam, 
Kamphaengphet To be able to bring knowledge to use in the community. 
  
ค าส าคัญ : Green Bean Separate machine Mesh size 
  
บทน า  

เนื่องด๎วยกลุํมวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัดกําแพงเพชร มีผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรจํานวนมาก ที่ต๎องการ
แปรรูปและถนอมอาหาร โดยทางชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอยูํเป็นป๓จจุบันแล๎วและทาง
ชุมชนต๎องการความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑เครื่องมือเชิงวิศวกรรมทางด๎านการแปรรูปการเกษตร จึงได๎ขอความอนุเคราะห๑
จากคณะวิศวกรรมศาสตร๑เพ่ือขอให๎มีการสร๎างเครื่องต๎นแบบสําหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ถั่วเขียว ซึ่งการคัดแยกเมล็ดพันธุ๑
จะนําไปสูํผลิตภัณฑ๑อาหารตํอไป อีกทั้งในป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑จากการเกษตรอินทรีย๑ได๎รับความนิยมเป็นอยํางสูงและยัง
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตท๎องถิ่นของประเทศไทย โดยผลที่จะได๎รับจากโครงการนี้ก็คือภาพลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยด๎านการ
สนับสนุนนวัตกรรมและองค๑ความรู๎ที่ใช๎ในการเกษตร ซึ่งจะทําให๎มหาวิทยาลัยเป็นที่รู๎จักในกลุํมเกษตรกรเป็นวงกว๎าง 
  
วิธีการด าเนินงาน   

1. รํางและรายละเอียดโครงการฯ 
2. นําเสนอผู๎บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ 
3. ปรับรายละเอียดโครงการตามเครื่องมือการจัดการความรู๎ 
4. ขออนุมัติโครงการ 
5. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ดําเนินงานภายใตเ๎ครื่องมือการจัดการความรู๎ 
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6. ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาตามเครื่องมือการจัดการความรู๎ 
7. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
8. รายงานผลการติดตามการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได๎รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให๎ดําเนินการ“โครงการบูรณาการการมี
สํวนรํวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว” 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจํานวน 88 คน  ระหวํางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู๎ตามการอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ถั่ว โดยการใช๎เครื่องคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว ให๎แกํ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมสํงเสริมและผลิต พันธุ๑ข๎าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมูํที่ 1 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร ให๎สามารถนําความรู๎ที่ได๎นําไปใช๎ประโยชน๑ในชุมชนตํอไป ดังแสดงในรูปที่ 1-3 

 

รูปที่ 1 แสดงการไปฝึกอบรมถํายทอดความรู๎ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการไปฝึกอบรมถํายทอดความรู๎การปรับแตํงเครื่อง 
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รูปที่ 3 แสดงการไปฝึกอบรมถํายทอดความรู๎และหารือผู๎บริหารชุมชน 

 ผลการดําเนินงานตามคําเปูาหมายของผลผลิต/ผลลัพธ๑ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จํานวนผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี (คน) 50 88 
3.ความพึงพอใจของผู๎รับบริการใน 
   กระบวนการให๎บริการ 

90 96 

4.ผู๎รับบริการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ 
  (ร๎อยละ) 

86 96 

5.ความพึงพอใจของผู๎รับบริการวิชาชีพตํอ 
   ประโยชน๑จากการบริการ (ร๎อยละ) 

85 96 

 
สรุป  
  จากการศึกษาพบวํา ผู๎ผํานการฝึกอบรมร๎อยละ 75 ใช๎ประโยชน๑หลังการอบรมทันที และร๎อยละ 16.67 ใช๎
ประโยชน๑หลังการอบรม 1 เดือน  และหลังการรับบริการและอบรมภายใน 2 - 3 เดือน คิดเป็นร๎อยละ 8.33 
  แนวทางการนําไปใช๎ประโยชน๑ พบวํา นําความรู๎ไปใช๎ในครอบครัว ร๎อยละ 48.33 และความรู๎ไปใช๎ในชุมชน
และกลุํม ร๎อยละ 41.67 และนําไปองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมนําไปสอนและบอกความรู๎แกํผู๎อ่ืน คิดเป็นร๎อย
ละ 10 
  นอกจากนี้ ยังพบวํา ความพึงพอใจตํอประโยชน๑ที่ได๎รับจากการรับบริการข๎อมูล ให๎คําปรึกษา และฝึกอบรม
และถํายทอดเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 96.67 มีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็นร๎อยละ 3.33 และมีผู๎เข๎ารํวมอบรม ร๎อยละ 83.33 สามารถประยุกต๑ใช๎ประสบการณ๑จากการฝึกอบรมพัฒนา
เป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม  และผู๎ฝึกอบรมนําความรู๎ไปขยายผลตํอการสร๎างอาชีพใหมํ คิดเป็นร๎อยละ 
16.67 ข๎อมูลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

หลังการอบรมทันที 45 75.00 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 10 16.67 

หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 5 8.33 

หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 

   
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

นําความรู๎ไปใช๎ในครอบครัว 29 48.33 

นําความรู๎ไปใช๎ในชุมชน/กลุํม 25 41.67 

สอน/บอกความรู๎แกํผู๎อ่ืน 6 10.00 

นําความรู๎ไปดัดแปลงทําแบบใหมํ 0 0.00 

นําไปทําเป็นรายได๎หลัก/เดือน 0 0.00 

นําไปทําเป็นรายได๎เสริม/เดือน 0 0.00 

สามารถลดรายจํายในครอบครัวได๎/เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 58 96.67 

มาก 2 3.33 

ปานกลาง 0 0.00 

น๎อย 0 0.00 

น๎อยที่สุด 0 0.00 

รวม 60 100.00 

 
 
  

การน าความรู้ไปขยายผลต่อ จ านวน ร้อยละ 
สร๎างอาชีพใหมํ 10 16.67 

พัฒนาอาชีพเดิม 50 83.33 
ไมํสามารถสร๎างอาชีพใหมํหรือพัฒนา
อาชีพเดิมได๎ 

0 0.00 

รวม 60 100.00 
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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สู่ตลาดประชารัฐ 

Knowledge management of local wisdom with regard to community products in 
order to promote sustainable development using the Philosophy of Sufficiency 

Economy in the era of Thailand 4.0 in a local market government 
 

ผศ.ดร.ณรงค๑ โพธิ์พฤกษานันท๑ 
Asst.Prof.Dr.Narong Phophueksanand 

คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, narong.p@rmutp.ac.th 

บทสรุป  
การจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ เป็นข๎อค๎นพบจากการนําเสนองานวิจัยโครงการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นการ
นําเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory action research) โดยมีเหตุผลเพ่ือบูรณาการ
งานวิจัยสูํตลาดประชารัฐ มีวิธีการดําเนินการโดยใช๎เครื่องมือในการวิจัยคือ  การเสวนา (Dialogue) แหลํงผู๎รู๎ใน
องค๑การ (Center of Excellence-CoE) และการเลําเรื่อง (Story Telling) ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษา และ
กลุํมเปูาหมายคือสมาชิกกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือค๎นหารูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปสมุนไพรมะรุมของชุมชน และ
เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ  

ผลการศึกษาพบวํา การจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑
ชุมชนนั้น สมาชิกกลุํมนักวิจัยชุมชนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและความสําคัญฯเกี่ยวกับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ๑เป็น
ป๓จจัยหลัก มีสํวนรํวมและยอมรับของสมาชิกกลุํม และจะต๎องดําเนินการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับ
เกณฑ๑มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในทุกขั้นตอน สํวนด๎านศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน
กลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จากการวิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํม พบวํามีความ
รํวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุํงมั่น ตั้งใจในการจัดการความรู๎ นําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาแปรรูป
สมุนไพรมะรุมสูํตลาดประชารัฐ 

Summary   
This knowledge management process for local wisdom with regard to community 

products in order to promote sustainable development using the Philosophy of Sufficiency 
Economy in the era of Thailand 4.0 in a local market government project is the result of 
research that was presented for the Plant Genetic Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The research presented took 
the form of participatory action research in order to integrate the research results into the local 
market government project. The research methodology involved Dialogue, Center of 
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Excellence-CoE, and Story Telling of community researchers and students. The research 
participants were local entrepreneurs dealing in Thai herbs in the tradition of ‘Krom Luang 
Chumphon Khet Udom Sak’, in Bangbon District, Bangkok. The objective of the study was to 
seek a form of knowledge management exchange in the local community about moringa 
leaves, a kind of Thai herb, and to study the potential of the local community to develop and 
produce it as a local community product in accordance with the theory of Sufficiency Economy 
in the era of Thailand 4.0, as a local market government project. 

The study found that in order to conduct a knowledge management exchange on the 
subject of creating a local community product according to the appropriate standards by 
following the Philosophy of Sufficiency Economy in the era of Thailand 4.0 in a local market 
government project, the local research participants should have a deep understanding of the 
significance of local product standards as well as participate in the production process and 
accept the ideas of others and produce a local community product that meets the appropriate 
standard by monitoring the process of production at every stage. With regard to the potential of 
local researchers participants to develop a Thai herbal product, from the analysis the study 
found that there is synergy between hard work, sacrifice, commitment, and intent to manage 
the transformation of local wisdom to produce a local community product to present in the 
government local community market. 

Keyword : Knowledge management, local wisdom, community products, local market 
government 

ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎  ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  ผลิตภัณฑ๑ชุมชน ตลาดประชารัฐ 
 
บทน า  

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ(Quantitative and Qualitative Research) รวมทั้ง
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR) ของชุมชน มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือเพ่ือค๎นหารูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปสมุนไพรมะรุมของชุมชน และเพ่ือศึกษาศักยภาพ
ของกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํม
สมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ การเสวนา (Dialogue) แหลํงผู๎รู๎ใน
องค๑การ (Center of Excellence-CoE) และการเลําเรื่อง (Story Telling) ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการจัดการ
ความรู๎การแปรรูปผลิตภัณฑ๑มะรุม ความพึงพอใจตํอรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ๑มะรุม พบวํา ผลิตภัณฑ๑สบูํมะรุม 
อยูํในระดับมาก สํวนผลิตภัณฑ๑แปรรูปน้ํามันมะรุม และการแปรรูปสมุนไพรเม็ดมะรุม อยูํในระดับมากที่สุด ผลการ
ประชุมวิพากษ๑แนวทางการพัฒนาชุมชน พบวํา ผู๎เข๎ารํวมการประชุมลงมติถึงความเป็นไปได๎ในการนําไปผลิตตํอ
ยอดสูํตลาดประชารัฐ และสมาชิกชุมชนมีความต๎องการฝึกอบรมผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอ่ืนๆ ที่มีอยูํในท๎องถิ่นตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 เพ่ือนําไปใช๎ตํอยอดพัฒนาสูํตลาดประชารัฐ เป็นการลด
คําใช๎จํายและเพ่ิมมูลคํา สามารถนําไปจําหนํายให๎กับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ อีกทั้งยังสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎รับไป
เป็นวิทยากร การศึกษาตลอดชีวิต ถํายทอดให๎กับชุมชนอ่ืนๆ ที่สนใจ เป็นการแบํงป๓นระหวํางชุมชน และสร๎าง
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เครือขํายนักวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนายั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 
ตํอไป 

 
วิธีการด าเนินงาน  

การวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูตลาดประชารัฐ ใช๎วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมของชุมชน (Participatory action research: PAR) โดย
ทําการศึกษาถึงบริบทและศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตามความคิดเห็นของชุมชน แนว
ทางการสํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร๎างขีด
ความสามารถด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน  

เครื่องมือที่ใช๎ในการการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ การเสวนา (Dialogue) แหลํงผู๎รู๎ในองค๑การ (Center of 
Excellence-CoE) และการเลําเรื่อง (Story Telling) และกระบวนการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
(Participatory action research: PAR) ได๎แกํ  

(1)  การลงพ้ืนที่สังเกตบริบทของชุมชน สํารวจสภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรในท๎องถิ่น ทรัพย๑สินทางวัฒนธรรม
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  

(2) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกลุํมผู๎นําและผู๎รู๎ในชุมชนหรือแหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร(Center of Excellence-
CoE) รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎องในด๎านความเชี่ยวชาญตํางๆ ของชุมชนทั้งการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง และไมํมี
โครงสร๎าง (Struction and Non-struction Interview)  

(3) การเสวนา (Dialogue) กลุํมยํอย มีการบันทึกข๎อมูลภาคสนาม (Field Note) ซึ่งเป็นการจดบันทึกสิ่ง
ที่พบเห็นจากการสังเกตอยํางมีสํวนรํวมระหวํางทําการศึกษาวิจัย แล๎วนํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจสอบ
บันทึกภาคสนามด๎วยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis)  

(4) การเลําเรื่อง (Story Telling) เลําถึงภูมิป๓ญญา ภูมิรู๎ ภูมิธรรม และความพอเพียง ประสบการณ๑ 
ความรู๎ตํางๆ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ มีการสังเกตและสะท๎อนข๎อมูล นําไปวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่องในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ตามวิถีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดย
ใช๎กระบวนการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทประเทศไทย 4.0  

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน โดยได๎นําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานให๎ชุมชนมีศักยภาพในการผลิต รวมถึงมุํงให๎มีการประสานงานเชื่อมโยงระหวํางภาครัฐและชุมชนอยําง
บูรณาการในการสํงเสริมงานผลิตภัณฑ๑ชุมชนในบริบทประเทศไทย 4.0 ให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม จากสภาวะที่
ประเทศกําลังพัฒนาในบริบทประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสํวนราชการที่มี
ภารกิจหลักในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคําของการจัดการความรู๎และภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น และได๎เล็งเห็นถึงความจําเป็นเรํงดํวนในการมีสํวนรํวมแก๎ไขป๓ญหาวิกฤตโดยใช๎ทุนทางวัฒนธรรม 
การเชื่อมตํอไปสูํนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นจุดขาย พัฒนาตํอยอดให๎เกิดประโยชน๑แกํ
ชุมชนในการนําไปสูํการพ่ึงตนเอง ตลอดจนการสร๎างจิตสํานึกอันดีงามของคนในชุมชนเพ่ือก๎าวไปสูํการพัฒนาใน
บริบทประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐและเป็นการเพ่ิมมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Value Added) ให๎ประเทศ
ไทย โดยมี “เรือนหมอพร” (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ศูนย๑พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็นแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบสมุนไพรของชุมชน 
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แนวทางการด าเนินงาน ในครั้งนี้ จะประกอบไปด๎วย 4 แนวทาง ดังตํอไปนี้ 1) รวบรวมข๎อมูลและ
ออกแบบการแปรรูปสมุนไพร พร๎อมทั้งข๎อมูลชุมชนเชิงคุณภาพ 2) ศึกษาขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑มะรุม 3) 
วิเคราะห๑เชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู๎ และ 4) สรุปผลสูํตลาดประชารัฐและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑  

1.) รวบรวมข้อมูลและออกแบบการแปรรูปสมุนไพร ข้อมูลชุมชนเชิงคุณภาพ  
การสํารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับชุมชน เป็นการดําเนินให๎มีคลังแหลํงเรียนรู๎ คลังข๎อมูล

สมุนไพรในถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห๑บริบทสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น บางบอน เป็นเขตปกครอง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

บางบอนในอดีตเป็นชื่อหมูํบ๎านแหํงหนึ่งที่มีความเกําแกํอยํางน๎อยตั้งแตํสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ โดยมี
หลักฐานเป็นวรรณคดีหลายเรื่องท่ีกลําวถึง ได๎แกํ โคลงนิราศทวาย (โคลงนิราศไปแมํน้ําน๎อย) ของพระพิพิธสาลีใน
สมัยรัชกาลที่ 1 โคลงนิราศนรินทร๑ของนายนรินทรธิเบศร๑ (อิน) ในสมัยรัชกาลที่ 2 และนิราศเมืองเพชรของสุนทร
ภูํในสมัยรัชกาลที่ 4 ตํอมาเมื่อมีการจัดการปกครองสํวนภูมิภาคโดยแบํงออกเป็นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล 
และหมูํบ๎าน บางบอนจึงกลายมาเป็นท๎องที่การปกครองของอําเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยในพ้ืนที่แถบนี้
รวมทั้งพ้ืนที่ใกล๎เคียงมีการปรับเปลี่ยนเขตการปกครองหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ.2483 ทางราชการได๎ยุบรวม
ท๎องที่ตําบลบางบอนเหนือ ตําบลบางบอนใต๎ และตําบลแสมดําเข๎าด๎วยกันและตั้งเป็น ต าบลบางบอน ขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดธนบุรีถูกรวมเข๎ากับจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎เปลี่ยนการเรียกหนํวยการปกครองใหมํด๎วย 
ตําบลบางบอนจึงได๎รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงบางบอน และอยูํในเขตการปกครองของสํานักงานเขต
บางขุนเทียน 

ภายหลังในเขตบางขุนเทียนมีความเจริญและมีประชากรหนาแนํนขึ้นมาก เพ่ือให๎การปกครองและการ
อํานวยความสะดวกแกํประชาชนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศแยกพ้ืนที่แขวงบางบอนออกจากเขตบางขุนเทียนตั้งเป็น เขตบางบอน โดยสํานักงานเขตบางบอนได๎
เปิดให๎บริการตั้งแตํวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541เป็นสํานักงานเขตลําดับที่ 50 ของกรุงเทพมหานคร เดิมตั้งอยูํที่
อาคารตลาดสดเทพยดาอารักษ๑ หมูํที่ 4 แขวงบางบอน ตํอมาในปี พ.ศ. 2547 ได๎ย๎ายมาตั้งสํานักงานเขต ใน
ป๓จจุบัน  

2.) ศึกษาขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ามันมะรุม 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎จาก Passive Learning มาเป็น Active กระบวนการของ Five Steps 
ประกอบด๎วย  

(1) การสร้างประเด็นค าถามและการคาดด าค าตอบ (Learn to Question)  
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน้ํามันมะรุม ประเด็นคําถามคือ ใช๎มะรุมชนิดใดในการทําน้ํามันมะรุม 

โดยการคาดเดาการเลือกมะรุมบ๎านทั่วไป ที่สามารถหาได๎งํายในชุมชน 
(2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)  
การเตรียมมะรุม ทั้งใบ ดอก และเมล็ด โดยนํามะรุมมาสกัดร๎อน โดยการต๎มรวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆที่

เกี่ยวข๎อง และมีสรรพคุณใกล๎เคียงกัน อาทิมะยม การบูร ตะไครํ พริกไทย และขิง (ginger) เป็นต๎น นํามาล๎างแล๎ว
ตากแดดให๎แห๎ง ใสํหํอผ๎าขาวแบบลูกประคบ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2483
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547


บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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A B C 

ภาพประกอบ 1 การสืบค๎นและรวบรวมความรู๎  
หมายเหตุ: รูปที่ A, B, C ภาพโดย นายอัชฌา รู๎ดี  

 

(3) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฎิบัติ (Learn to Construct)  
การเตรียมเม็ดและใบมะรุม นํามาตากแห๎ง (ประมาณ 2-3 วัน) จากนั้นนํามาผสมกับสํวนประกอบอื่นๆ รวมทั้ง
พิมเสน การบูรและเมลทอล 

A B  C D 

ภาพประกอบ 2 การสร๎างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฎิบัติ 
หมายเหตุ: รูปที่ A, B, C ภาพโดย นายอัชญา รู๎ดี, รูปที่ D ดัดแปลงจากโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

นําสํวนผสมทั้งหมดทําการต๎มด๎วยถังสะแตนเลสประมาณ  1 ชม. และในระหวํางต๎มห๎ามเปิดเด็ดขาด 
จนกวําจะครบกําหนดเวลาเพื่อให๎น้ําสกัดร๎อนจากเม็ดมะรุมเป็นภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน  

(4) การสรุปผล การเรียนรู้และการน าสนอ (Learn to Communicate)  
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกระบวนการเรียนรู๎ยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู๎จาก

สิ่งใกล๎ตัวของกลุํมเปูาหมายในชุมชนเป็นที่รู๎จักและค๎ุนเคยได๎แกํมะรุม มะยม ตะไครํ และสมุนไพรอื่นๆ  
(5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)  
การเผยแพรํและการใช๎ประโยชน๑ในสังคม โดยแบํงเป็น  
ต้นน้ า คือการจัดทําคลังแหลํงเรียนรู๎ชุมชนผํานสื่อเทคโนโลยีในบริบทประเทศไทย 4.0  
กลางน้ า จัดทําหนํวยเรียนรู๎บูรณาการชุมชน  
ปลายน้ า ตํอยอดผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน้ํามันมะรุมเชิงพาณิขย๑สูํตลาดประชารัฐ  

 
3.) วิเคราะห์เชิงสังคม “การเสวนา (Dialogue)”  
การประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นได๎จัดขึ้นหลายครั้ง อาทิในวันที่ 25 สิงหาคม 

2560 ณ ศูนย๑เรียนรู๎สมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนเอกชัย เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ องค๑การบริหารสํวนตําบลตลาดใหมํ อ.วิเศษไชยชาญ จังหวัด
อํางทอง  

วิธีการผลิตและก าลังการผลิต : สมาชิกกลุํมสํวนใหญํเป็นแมํบ๎าน และประกอบอาชีพอ่ืนอยูํแล๎ว จึง 
อาศัยการนัดหมายวันเวลาที่สะดวก มารวมกลุํมเพ่ือชํวยกันทําผลิตภัณฑ๑ ปริมาณที่ผลิตขึ้นอยูํกับวําเป็นการทําเพ่ือ
ใช๎เอง จําหนําย หรือตามคําสั่งซื้อ  

การจัดจ าหน่าย : สมาชิกกลุํมนําผลิตภัณฑ๑ไปจําหนําย โดยแนะนํากับคนที่รู๎จัก วางจําหนํายที่กลุํมวิจัย
ชุมชน อีกทั้งนําไปออกบูทในงานเทศกาลตํางๆ และมีการผลิตตามคําสั่งซื้อ ซึ่งเป็นของหนํวยงานที่เข๎ามาสํงเสริม
กิจกรรมภายในชุมชน เชํน ตลาดประชารัฐ คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต๎น การจําหนํายจึงอยูํในวงจํากัดสํวนใหญํ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7par8u_XAhXMKY8KHXmYDbAQjRwIBw&url=http://horoscope.sanook.com/67737/&psig=AOvVaw037opocXk8KeUKv8asAJ66&ust=1512460971895295


การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
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ลูกค๎าเป็นชาวบ๎านในชุมชน ยังไมํแพรํหลายสําหรับคนภายนอกมากนัก  
จุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ : ด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นที่ยอมรับของลูกค๎าที่เคยซื้อไปใช๎ ทั้ง

ลูกค๎าท่ีเป็นคนในชุมชนและลูกค๎าภายนอกที่เคยลองใช๎แล๎ว แตํด๎วยลักษณะของบรรจุภัณฑ๑ และเนื้อผลิตภัณฑ๑ ไมํ
สวยงาม ดูไมํนําเชื่อถือ ทําให๎การแนะนํากับบุคคลภายนอกเป็นไปได๎ยาก  

จากการวิเคราะห๑ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชน ผู๎วิจัยสามารถสรุปข๎อมูลเบื้องต๎นเพ่ือการนําเสนอ
การแก๎ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชน ได๎ดังนี้  

1. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ โดยการจัดการอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องของการผลิตให๎ได๎
มาตรฐานและคุณภาพที่ดี อาจต๎องมีการปรับปรุงสํวนผสม แล๎วนําผลิตภัณฑ๑ที่ได๎สํงไปยังหนํวยงานที่สามารถ
ทดสอบและให๎ผลการรับรอง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็นต๎น  

2. การเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ จะเป็นตัวสํงเสริมและเป็นทางเลือกของการทําตลาด นอกจาก
น้ํามันมะรุมแล๎ว อาจมีสบูํมะรุม สมุนไพรเม็ดมะรุม เป็นต๎น  

3. จัดหาผู๎ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ๑เพ่ือให๎คําแนะนําแกํชุมชน  
4. จัดทําแผนการตลาดที่ชัดเจน เพ่ือใช๎เป็นทิศทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริหารจัดการการ

จัดจําหนําย  
5. วางแผนการประชาสัมพันธ๑ให๎ชัดเจนในบริบทประเทศไทย 4.0 ทั้งในเรื่องของแผนที่ที่จะนําเข๎าสูํชุมชน 

การแนะนําประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น  
นอกจากนี้จุดประสงค๑หลักของที่มีตํอการผลิตผลิตภัณฑ๑ พบวํา เป็นการนําวัตถุดิบในท๎องถิ่นมาทําให๎เกิด

มูลคําเพ่ิม ลดต๎นทุนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ทําให๎ประหยัดคําใช๎จําย เป็นการประกอบอาชีพ
เสริม สํงเสริมความสามัคคีในชุมชน  

จากการสํารวจความต๎องการของสมาชิกในชุมชน พบวํา สมาชิกในชุมชนมีความต๎องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมะรุม ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 3 รูปแบบ ได๎แกํ น้ํามันมะรุม สบูํมะรุม และสมุนไพรเม็ดมะรุม 
เป็นต๎น 

4.) สรุปผลสู่ตลาดประชารัฐและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เป็นการสรุปผลการดําเนินงานทีผ่ํานมาท้ังหมด ที่สมาชิกทุกทํานในชุมชนรํวมมือกันสร๎างกลุํม “สมาพันธ๑

สมุนไพร ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด๑” ขึ้นมารวมตัวกันอยํางเป็นทางการ เกิดจากความ
ใกล๎ชิด ความพึงพอใจ มีความสนใจเรื่องเดียวกัน และพ้ืนที่ใกล๎เคียงกัน ลักษณะไมํเป็นทางการจะเอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และสร๎างความรู๎ใหมํ จะพัฒนาตํอยอดงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎
รํวมกัน การทํางานเป็นทีม เพ่ือให๎ทุกคนได๎พัฒนาเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice -CoP) จะ
รวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑เพ่ือเผยแพรํตํอไป 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การทํางานของทีมนักวิจัยเริ่มต๎นการดําเนินประชุมวิพากษ๑แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนระหวํางทีม

วิจัยและผู๎รู๎ในชุมชน ตํางเห็นพ๎องต๎องกันวํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนให๎สามารถประกอบเป็นอาชีพด๎วยการ
พ่ึงพาตนเองนั้น พ้ืนฐานที่สําคัญจําเป็นต๎องให๎ชุมชนรู๎ศักยภาพของตัวเอง รู๎จักใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑ โดยการให๎ชุมชนทําการวิเคราะห๑ตนเอง เพ่ือให๎เห็นถึงสภาพป๓ญหา รู๎จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และ
โอกาสที่เป็นไปได๎ อันจะนําไปสูํแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนได๎ด๎วยตนเอง โดยมีจุดเน๎นที่การพ่ึงพาตนเอง
และใช๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํในชุมชน โดยได๎วางระบบการทํางานวิจัยออกเป็น 4 ระยะคือ  

1.) ทําความรู๎จักกับสมาชิกกลุํมวิจัยชุมชน เก็บข๎อมูลพื้นฐานชุมชนและข๎อมูลผลิตภัณฑ๑แตํละด๎าน เพ่ือให๎
เข๎าใจถึงป๓ญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยแบํงกลุํมสนทนาป๓ญหาของชุมชน สรุปประเด็นป๓ญหา และ
ความต๎องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑แตํละด๎านของชุมชน  
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2.) การประชุมวิพากษ๑แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน  
3.) การอบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน  
4.) การตํอยอดผลิตภัณฑ๑ชุมชนสูํตลาดประชารัฐ 
สรุปผลการดําเนินงานในประเด็นป๓ญหาของชุมชนและเหตุป๓จจัยที่มีตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ดังตํอไปนี้  
1. บรรจุภัณฑ๑ของผลิตภัณฑ๑ในชุมชนไมํมีมาตรฐาน ไมํดึงดูดความต๎องการของลูกค๎า ตลอดจนขาดฉลาก

และตราสินค๎าที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ ทําให๎ไมํนําเชื่อถือ การให๎ข๎อมูลบนสลากไมํครบถ๎วน คนที่ไมํเคยรู๎จัก ก็
จะไมํกล๎านําไปใช๎  

2. ชุมชนขาดตราสัญลักษณ๑หรือตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน  
3. ขาดอัตลักษณ๑ของสินค๎าชุมชน ผลิตภัณฑ๑ที่ทําขึ้นไมํได๎แตกตํางจากผลิตภัณฑ๑ทั่วไปในท๎องตลาด ขาด

จุดเดํนหรือลักษณะเฉพาะตัว  
4. ชุมชนมีวัสดุพ้ืนถิ่นที่ปลูกเอง เชํน มะนาม กล๎วย และสมุนไพรอ่ืนๆ แตํขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป 

ทําให๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ไมํเต็มศักยภาพ  
คณะผู๎วิจัยได๎รํวมกันประชุม วิเคราะห๑และสรุปข๎อมูล ในสํวนการสํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การ

ออกแบบสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ตํางๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ๑  
สรุปประเด็นการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือประชุมกลุํมยํอยกับสมาชิกชุมชนที่เป็นผู๎คิดริเริ่มทําผลิตภัณฑ๑ เพ่ือได๎

รํวมกันแสดงความคิดเห็นตํอการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ที่ต๎องการ และการมีสํวนรํวม รํวมคิด และรํวมกันออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ตามท่ีต๎องการ ซึ่งทีมงานผู๎วิจัยได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบที่สามารถนําไปใช๎ได๎จริง เพ่ือให๎มีเอกลักษณ๑
และเพ่ิมมูลคําของผลิตภัณฑ๑มากขึ้น  

สรุปประเด็นรูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมะรุม พบวําผู๎เข๎ารํวมการประชุมลง
มติถึงความเป็นไปได๎ในการนําไปผลิตตํอยอด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑สบูํมะรุม สมุนไพรเม็ดมะรุม และผู๎เข๎ารํวมการ
ประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกชุมชนมีความต๎องการรับการถํายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ และสามารถนําไปจําหนํายให๎กับผู๎สนใจ และวางจําหนํายสูํตลาดประชารัฐตํอไป  

ประเด็นศักยภาพของกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ พบวํา สมาชิกต๎องการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ๑ที่กลุํมชุมชนมีความต๎องการคือผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
มะรุม โดยมีสมาชิกเข๎ารํวมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 20 คน ณ ห๎องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคนได๎เรียนรู๎และวิธีการทําน้ํามันสมุนไพรมะรุม ตลอดจนเทคนิคตําง 
ๆ ให๎สามารถนําความรู๎ไปพัฒนาตัวเอง สร๎างสรรค๑เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือความยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐตํอไป 

 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  

การวิจัยแบบมีสํวนรํวมของทีมนักวิจัย ซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการเพ่ือประโยชน๑สูงสุดของชุมชน 
เน๎นความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจากการทํางาน พบวํา ป๓จจัยแหํงความสําเร็จเกิดจากการได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ชาวบ๎านและทีมนักวิจัยเกิดความรู๎ และป๓ญญา (Knowledge) ซึ่งเป็นชํองทางที่
จะนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน เมื่อกลุํมพ่ีเลี้ยง อาจารย๑ จากภายนอกถอนตัวออกมา ชาวบ๎านก็สามารถ
ดํารงอยูํตามวิถีใหมํ ซึ่งเป็นวิถีแหํงการเรียนรู๎และพัฒนา นอกจากนี้การทําแผนชุมชนเป็นเครื่องมือให๎ชาวบ๎านได๎
เรียนรู๎ เป็นเข็มทิศนําทางสูํการพัฒนาชุมชนของตัวเอง อีกทั้งชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ในระดับชุมชน มีการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ที่ได๎รับ โดยที่ชุมชนได๎มีแผนการจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนเพ่ือการรักษาองค๑ความรู๎ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เกิดการบูรณาการทํางานรํวมกัน จากหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา และสุดท๎ายป๓จจัยแหํงความสําเร็จ คือ การที่ชํวยสร๎างกระแสและสํงเสริม
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ให๎ชุมชนได๎ตระหนักรู๎ถึงป๓ญหาของตัวเองและนํามาวิเคราะห๑ป๓จจัยสูํความสําเร็จถึงการใช๎ชีวิตอยํางมีความสุข “อยูํ
อยํางพอเพียง” ตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ได๎เรียนรู๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบมีสํวนรํวม และเรียนรู๎ “การ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management)” ในชุมชนตํอไป 

A B C 
ภาพที่ 3 ผลงานผลิตภัณฑ๑น้ํามันมะรุม 

หมายเหตุ: รูปที่ A, B, C ภาพโดยนายสัมภาษณ๑ สุวรรณคีรี โครงการอนุรักษ๑พันธ๑กรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ศูนย๑สระบุรี, 26-30 พ.ย.2560. 

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐไมํพบป๓ญหาและอุปสรรคใน
ระหวํางกระบวนการทํางาน หากแตํเป็นป๓ญหาที่ทางทีมนักวิจัยไมํสามารถชํวยให๎ชุมชนเดินหน๎าตํอไปในประเด็น  

1.) ด้านการตลาด เพราะการตลาดของกลุํมชุมชนยังเป็นตลาดภายในชุมชนเป็นไปในลักษณะการ
อุดหนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการจําหนํายบริเวณตลาดทั่วไป การตํอยอดจําหนํายไปยังตลาดภายนอกชุมชนยัง
มีน๎อย ทําให๎ภาพความสําเร็จของการจําหนํายมีน๎อย ถึงแม๎วําผลิตภัณฑ๑จะมีคุณภาพ แตํพบป๓ญหาการตํอยอดด๎าน
การตลาด ซึ่งวิธีการแก๎ไขด๎วยการสร๎างเครือขํายกับกลุํมหรือองค๑กรนอกชุมชน  

2.) ด้านมาตรฐานสินค้าที่ยังไมํได๎รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ 
โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ได๎กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแกํผู๎ผลิตชุมชนในการผลิต
สินค๎าให๎มีคุณภาพ ซึ่งชุมชนคาดหวังและต๎องการให๎ผลิตภัณฑ๑และสินค๎าของชุมชน  ซึ่งตํอจากนี้ไปชุมชนต๎อง
เดินทางเรียนรู๎ โดยความรํวมมือของคนในชุมชนเอง ไมํวําจะเป็นผู๎นําชุมชน สมาชิก เพราะบทบาทหน๎าที่ของทีม
นักวิจัยและอาจารย๑ เป็นเพียงผู๎จุดประกายและสํงเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎เห็นเป็นรูปธรรม ชุมชน
และภาคีเครือขํายความรํวมมือและสานตํอการทํางานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป 

 
สรุป  

บทความนี้ได๎รวบรวมรูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนนั้น สมาชิกกลุํมชุมชนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ และความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑เป็น
ป๓จจัยหลัก มีสํวนรํวมและยอมรับของสมาชิก และจะต๎องดําเนินการพัฒนารูปแบบให๎สอดคล๎องกับเกณฑ๑
มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในทุกขั้นตอน  

สํวนด๎านศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุํมสมุนไพร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑น้ํามันมะรุม จากการ 
วิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํมพบวํามีความรํวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุํงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑น้ํามันมะรุมอยํางจริงจัง  

การจัดกิจกรรมนี้ จะทําในชื่องานวํา “รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย  4.0 สูํตลาดประชารัฐ” ซึ่ง
สมาชิกกลุํมผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎จัดทํางานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ การพัฒนาทักษะของตนเองด๎าน
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ความรํวมมือ การทํางานเป็นทีมและภาวะผู๎นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ได๎เรียนรู๎การ
รวมกลุํมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนและสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํๆ ในเรื่องน้ํามันมะรุมได๎จัดเวทีเสวนา (Dialogue) ตลอดจน
ได๎รู๎จักการเสียสละและความสามัคคี เพ่ือนําไปสูํประโยชน๑สุขตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิตโดยรวม ของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตํอไป 

ขั้นตอนการท างานในขั้นต่อไป เพื่อยอดสู่ตลาดประชารัฐในอนาคต  
การจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูตลาดประชารัฐ ยังมีชํองวํางและความท๎าทายของการทํางานอีก
หลายด๎าน ได๎แกํ  

1.การศึกษาและวิเคราะห๑การเข๎าถึงองค๑ความรู๎สมัยใหมํ แหลํงเงินทุน ตลอดถึงการพัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ๑ชุมชน  

2.การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและดัชนีความสําเร็จผลิตภัณฑ๑สินค๎าชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนอ่ืนและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนําไปกําหนดนโยบาย วางแผน และสร๎างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามบริบท
ของตนเอง  

3.การศึกษาความรํวมมือการพัฒนาสินค๎าชุมชนและภาคีเครือขํายนักวิจัยชุมชน  เพ่ือกําหนดทิศทาง
มาตรการตํางๆ ในการสํงเสริมการผลิต การลงทุน และชํองทางการตลาด  

4.การศึกษาแนวทางการจัดการความรู๎ การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 ในป๓จจุบัน 
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บทสรุป 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได๎มีการจัดการความรู๎ผํานโครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมให๎แกํสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพ่ือการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการแกํสังคม และการพัฒนานักศึกษา โดยเป็นรูปแบบการทํางานรํวมกันระหวํางอาจารย๑ 
เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และนําความรู๎เชิงวิชาการ รวมทั้งประสบการณ๑
ด๎านวิชาชีพการสื่อสารตอบสนองการสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัล เพ่ือ “การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
โดยอาศัย 3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกัน ประกอบด๎วย ด๎านการบริการวิชาการแกํ
สังคม (CoP3)  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต (CoP1) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7)  
  การนําเสนอวิธีการดําเนินงานจะเป็นไปตามกรอบทั้งสาม โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) เป็น
กรอบในการถํายทอดเนื้อหา ซึ่งการจัดการความรู๎จากโครงการที่ดําเนินงานในครั้งนี้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นผลมาจากความรู๎
ในการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียน โดยบูรณาการให๎เกิดเป็นบทเรียนที่นําไปสูํการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ในการ
ฝึกอบรมยังมีการให๎ข๎อเสนอแนะผลงานที่ได๎จากการปฏิบัติจริง และมีการทบทวนหลังจากผํานขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให๎
ผู๎เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการได๎นําความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการสร๎างสรรค๑สื่อให๎แกํองค๑กร ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นถือเป็นโครงการ
นํารํองของคณะฯ ที่ในอนาคตสามารถนําโครงการลักษณะดังกลําวไปใช๎เป็นต๎นแบบในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํ
องค๑กร หนํวยงาน และชุมชนตํางๆ ที่มีความต๎องการสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัลได๎ 

ผลการดําเนินงาน มีดังนี้ 1) สามารถพัฒนากลุํมบุคลากรและเยาวชนในสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ดให๎
สามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงานจริง 2) สร๎างภาพลักษณ๑ที่ดี
ให๎เกิดขึ้นกับสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด และ 3) เป็นการประชาสัมพันธ๑คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผํานสื่อ
บุคคลของคณะฯ ประกอบด๎วยคณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษา ให๎เป็นที่รู๎จัก และได๎รับการยอมรับทั้งในด๎านวิชาการ
และวิชาชีพอยํางกว๎างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการดําเนินการตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาใน 2 ด๎านคือ การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแกํสังคม 

 
ค าส าคัญ : โครงการบริการวิชาการแกํสังคม การบูรณาการการเรียนรู๎ การจัดการความรู๎ การสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัล 
 
Summary 

The faculty of Mass Communication Technology, Rajamagala University of Technology 
Pra Nakhon had organized the academic service event for the Boy Pak Kret Home. By which, 
there was a training workshop in a title of “retreating strategies for corporate brand image for 
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Boy Pak Kret Home”. The key idea of the workshop was to service the social institutions by 
bring about the knowledge from academics to other state officers. This academic service also 
enhanced a working integration amongst academic instructors, officers, and students, that 
shared knowledge, skills and experiences, in order to cope with the creative media in the Digital 
Era, Thailand 4.0.  

The process of this academic service event consisted of three key components such as 
academic service (CoP3), teaching for developing graduates (CoP1), and developing students 
(CoP7). As such, this event had been processed by followed these three key components as the 
framework, in order to pass the knowledge to state officers. This project adopted the ideas of 
knowledge management to integrate all skills of instructors and staffs to allow the participants 
to learn and practice in real situation. So that, the workshop could enhance participants learn 
how to create the media for building up their brand image. In the future, the idea of this project 
also could be adopted to train for other state institutes, offices, and communities to practically 
learn how to deal with the media in the Digital age.  

As a result of this training workshop, there had produced several developments for the 
officers of Boy Pak Kret Home. First, this training helped the officers learn how to create their 
own media to communicate with their stake holders, promoting and circulating their 
information.  Second, the training allowed the Boy Pak Kret Home know how to deal with their 
corporate brand image. And, lastly the training also allowed both staffs from the university and 
Boy Pak Kret Home to share knowledge, skill, and experience for a sustainable development.   

 
Keyword : academic service, Knowledge integration, knowledge management, creative media  
 
บทน า 
 ในป๓จจุบันถือเป็นยุคของข๎อมูลขําวสาร และเกิดชํองทางการสื่อสารรูปแบบใหมํๆ ที่มีความหลากหลาย และได๎รับ
การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อสังคมออนไลน๑ซึ่งเป็นชํองทางที่หนํวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใช๎ในการ
สื่อสารองค๑กร เพ่ือให๎บุคคลภายนอกได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารขององค๑กรนั้นๆ ทําให๎องค๑กรตํางๆ ได๎ให๎ความสําคัญกับการ
สื่อสาร โดยสํวนใหญํจะเริ่มต๎นจากการเรียนรู๎ในเรื่องของการบริหารประเด็นขําว (News Issue Management) ที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาองค๑กร และความเคลื่อนไหวขององค๑กร ผํานการสื่อสารในรูปแบบตํางๆ โดยรูปแบบการสื่อสารที่นิยม
นํามาใช๎ ได๎แกํ การโฆษณา  การประชาสัมพันธ๑ รวมถึงกิจกรรมการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร อันจะนําไปสูํความ
รํวมมือและการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือให๎การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ดเป็นองค๑กรที่สร๎างโอกาส และลดป๓ญหาสังคมที่อาจจะเกิดจากเด็กและ
เยาวชนที่ด๎อยโอกาส ซึ่งเป็นองค๑กรที่ชํวยสร๎างแรงบันดาลใจ สร๎างความหวังให๎แกํเด็กและเยาวชนที่เข๎ามาเป็นสมาชิกของ
สถานสงเคราะห๑ฯ ด๎วยภารกิจที่เสมือนผู๎ปิดทองหลังพระดังกลําว เมื่อก๎าวสูํยุคการสื่อสารที่สามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ได๎ด๎วยตนเองอยํางรวดเร็ว การสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ และนํามาซึ่งการให๎การสนับสนุนจากภาค
สํวนตํางๆ ทําให๎สถานสงเคราะห๑ฯ ได๎ให๎ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร รวมทั้งชํวย
เผยแพรํยุทธศาสตร๑และนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑
ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัด  โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎นําความรู๎และทักษะด๎านการสื่อสารเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑
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องค๑กรมาฝึกอบรมให๎แกํกลุํมบุคลากรและเยาวชนในสถานสงเคราะห๑ฯ เพ่ือสร๎างคําความนิยม (Goodwill) ที่ดีให๎เกิดขึ้นกับ
หนํวยงานดังกลําวตํอไป 

ด๎วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงจัดทําโครงการบริการวิชาการแกํสังคม ในหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด”  และผลจากการจัดโครงการดังกลําว 
สามารถเป็นโครงการต๎นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู๎ โดยอาศัย 3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ 
ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกัน ประกอบด๎วย ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม (CoP3)  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิต (CoP1) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7)  ซึ่งจะทําให๎คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ใน
ยุคดิจิทัล เพ่ือ“การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0” ตํอไป  

 
วิธีการด าเนินงาน  
 วิธีการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะดําเนินการโดยใช๎แนวคิดองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ในยุค
ดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้  

1. รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด” 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ “การทบทวนยุทธศาสตร๑เพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร สถาน
สงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาบุคลากร และเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีตํอสาธารณชนให๎แกํ
สถานสงเคราะห๑ฯ รวมทั้งเพ่ือตอบสนองตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในด๎านการบริการวิชาการแกํ
สังคม ซึ่งเป็นไปตามตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ และ
กลุํมเด็กและเยาวชนของสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด ระหวํางวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
รูปที่ 1-2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ “การทบทวนยุทธศาสตร๑เพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร 
สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” 

 
2. วิธีการจัดการความรู้ 

วิธีการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุํงสูํองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ในยุคดิจิทัลโดยอาศัย 3 
กรอบ ดังนี้ 

 CoP 1: การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบัณฑิต  
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎ให๎ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่

สามารถพัฒนาบัณฑิตให๎ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงานในป๓จจุบัน ขณะเดียวกันคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ยังให๎ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือให๎นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปสามารถเป็นบัณฑิตที่พึง
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ประสงค๑ ที่มีท้ังทักษะความรู๎เชิงวิชาการ ผสานเข๎ากับความเชี่ยวชาญในด๎านวิชาชีพ อีกทั้งยังต๎องมีทักษะชีวิตที่ดี ซึ่งเป็น
นักสื่อสารมวลชนที่สามารถตอบสนองเปูาหมายขององค๑กร และเป็นบัณฑิตด๎านสื่อสารมวลชนที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต๎องการ
ขององค๑กรสื่อ 

 ประเด็นความรู๎ 
1. ถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางอาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การจัดการเรียน       การสอนเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิต 
2. สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 

 สมาชิก 
1. อาจารย๑กุลธิดา สายพรหม อาจารย๑ประจํารายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง สาขาวิชา

เทคโนโลยีการโทรทัศน๑และวิทยุกระจายเสียง 
2. เจ๎าหน๎าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3. นักศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน๑และ

วิทยุกระจายเสียง 
 การถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

1. การบูรณาการการฝึกปฏิบัติที่ตอบสนองความต๎องการขององค๑กร โดยสมาชิกสถานสงเคราะห๑เด็กชาย
บ๎านปากเกร็ดรํวมกันกําหนดประเด็น เนื้อหาที่จะนําเสนอ และวางแผนการทํางานรํวมกัน ดังนี้  

1.1 ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เริ่มจากการมอบโจทย๑ในการฝึกปฏิบัติ แบํงเป็น 3 กลุํม หัวข๎อ 
“การสร๎างแรงบันดาลใจ” (Inspiration) “การแบํงป๓น” (Sharing) และ “นวัตกรรม” (Innovation) 
ซึ่งเนื้อหาที่ใช๎ในการสื่อสารหลัก (Key Message) ทั้ง 3 ด๎าน เกิดจากการวิเคราะห๑ยุทธศาสตร๑ และ
นโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
รวมทั้งยุทธศาสตร๑ และนโยบายของสถานสงเคราะห๑บ๎านเด็กชายปากเกร็ด ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการ
ระดมสมอง (Brain Storming) ของสมาชิกสถานสงเคราะห๑ฯ ที่เข๎ารํวมฝึกอบรม  เพ่ือให๎เกิดแนว
ทางการสร๎างสรรค๑สื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร ความยาว 5 นาที  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแกํสังคม มีรายละเอียด ดังนี้  
2.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง  
2.2 มอบหมายให๎นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข๎อ “การผลิตเนื้อหาเพ่ือ

เผยแพรํผํานสื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” โดยทําหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือถํายทอด
ความรู๎ความสามารถที่ได๎จากการเรียนในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง ให๎แกํสมาชิกสถานสงเคราะห๑ฯ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําในกรอบของการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาเป็นการให๎ความรู๎ใน
ภาคแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติจริง รวมไปถึงการบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม ซึ่งเป็นการ
นําความรู๎ที่ได๎จากภาคทฤษฎีสูํภาคการปฏิบัติ เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามีทักษะในด๎านการจัดการการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง และ
การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํนักศึกษากํอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑สูํโลกของการทํางานใน
ด๎านวิชาชีพ โดยมีอาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาให๎แกํนักศึกษาที่รํวม
โครงการ นับเป็นกลไกที่สําคัญที่ได๎ทําควบคูํกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ือการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตาม
ตามวิสัยทัศน๑ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนํานักศึกษาไปสูํ  “การผลิตนัก
สื่อสารมวลชนมืออาชีพ” 
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CoP 3: การบริการวิชาการ 
  ในการบริหารจัดการโครงการ ได๎มีการเริ่มต๎นการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมด๎วยการลง

พ้ืนที่เพ่ือสํารวจความต๎องการของสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด ในชํวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือวางแผนการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยการสํารวจความต๎องการเป็นการพบปะพูดคุย และรับฟ๓งป๓ญหาจากนายวิทยา บุตรเพชร
รัตน๑  ผู๎ปกครองสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยป๓ญหาพบวําสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ดเป็นสถาน
สงเคราะห๑ที่เปิดมานานกวํา 47 ปี ป๓จจุบัน เป็นยุคของความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล  แตํสถานสงเคราะห๑
ฯ ก็ยังขาดความรู๎ในด๎านการสื่อสาร และการผลิตสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะการพัฒนาเนื้อหาเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑ให๎เห็นวําเด็ก
และเยาวชนที่อยูํในสถานสงเคราะห๑ฯ ได๎รับการปลูกฝ๓งทั้งในด๎านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ไมํใชํเป็น
เด็กและเยาวชนที่มีภาพลักษณ๑ในการสร๎างป๓ญหาแกํสังคม แตํโดยข๎อเท็จจริง เด็กและเยาวชนที่เคยใช๎ชีวิตในสถาน
สงเคราะห๑แหํงนี้ จํานวนไมํน๎อยที่ในป๓จจุบันได๎ประสบความสําเร็จในชีวิต และออกไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ จากเหตุผลดังกลําว สถานสงเคราะห๑ฯ จึงมีความต๎องการให๎คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎จัดบริการวิชาการแกํ
สังคมในลักษณะการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แนะแนวทางการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรขึ้น 

เมื่อมีการสํารวจความต๎องการของสถานสงเคราะห๑ฯ เรียบร๎อยแล๎ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงได๎จัด
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม ณ โรงแรม Eco Moment Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยคําใช๎จํายสถานสงเคราะห๑
ฯ เป็นผู๎รับผิดชอบ สํวนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให๎ความอนุเคราะห๑ในด๎านวิทยากร แบํงการฝึกอบรมเป็น 3 วัน 
ได๎แก ํ

วันแรก (วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) เป็นการทบทวนยุทธศาสตร๑สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด 
และอบรมในหัวข๎อ “เทคนิคการเลําเรื่องผํานสื่อสังคมออนไลน๑ (Story Telling)”  

วันที่สอง (วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)  เป็นการอบรมในหัวข๎อ “การสร๎างภาพลักษณ๑ด๎วยการพัฒนา
บุคลิกภาพ”  “เทคนิคการออกเสียงและเป็นพิธีกร” และ “การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” โดยมี
การมอบโจทย๑ในการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง 
และผลที่ได๎จากการระดมสมองของบุคลากรสถานสงเคราะห๑ฯ สามารถได๎ประเด็นที่ใช๎ในการสื่อสาร 3 หัวข๎อหลัก ได๎แกํ 
“การสร๎างแรงบันดาลใจ” “การแบํงป๓น” และ “นวัตกรรม”  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 อาจารย๑สรัณยา  มังคละคุปต๑ บรรยายในหัวข๎อ “การสร๎างภาพลักษณ๑ด๎วยการพัฒนาบุคลิกภาพ” 
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รูปที่ 4 อาจารย๑กุลธิดา  สายพรหม บรรยายในหวัข๎อ “เทคนิคการออกเสียงและเป็นพิธีกร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 นายชลณัฐ  เสาทอง บรรยายในหัวข๎อ “การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” 
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วันที่สาม (วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) เป็นการนําเสนอผลงานการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร และ
รับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากวิทยากร  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  6-8 การนําเสนอผลงานการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร 
 

 ประเด็นความรู๎ 
1. ถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางอาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่ที่มีประสบการณ๑ทํางานด๎านการ

ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
2. สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํในการให๎บริการวิชาการแกํสังคม 

 สมาชิก 
1. อาจารย๑กุลธิดา สายพรหม  
2. อาจารย๑อรรถการ สัตยพาณิชย๑ 
3. อาจารย๑สรัณยา มังคละคุปต๑ 
4. อาจารย๑กุลธิดา สายพรหม 
5. นางสาวพัชราภรณ๑ แก๎วพิลา 
6. นายชลณัฐ เสาทอง  
7. นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ 
8. นักศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง 

 การถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
1. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกํสังคมกับการเรียนการสอน โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรํวมกัน

กําหนดประเด็น เนื้อหา และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกํสังคม ดังนี้  
1.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง 
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1.2 มอบหมายให๎นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข๎อ “การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑
ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” และเป็นที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑
องค๑กร โดยสมาชิกภายในกลุํมจะรํวมกันกําหนดประเด็นในการสร๎างสรรค๑สื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑
สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด 

 
CoP 7: การพัฒนานักศึกษา  
 ประเด็นความรู๎ 
 การถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

แนวคิดการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุํงเน๎นในด๎านการเรียนรู๎ทางวิชาการ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ๑วิชาชีพ ในขณะเดียวกันต๎องเป็นบัณฑิตที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน และสังคมภายใต๎ปรัชญาของคณะฯ 
“มุํงผลิตนักสื่อสารมวลชนเพ่ือพัฒนาสังคม” โดยมีการพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมในการเป็นนักสื่อสารมวลชนมือ
อาชีพ ซึ่งได๎เปิดโอกาสให๎นักศึกษามีประสบการณ๑การทํางานด๎านการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎แกํสถาน
สงเคราะห๑ฯ โดยเป็นผู๎ให๎คําแนะนําการใช๎อุปกรณ๑ตํางๆ การเขียนบท (script) การตัดตํอภาพ และให๎นักศึกษาได๎มี
ประสบการณ๑การสื่อสารในที่สาธารณะ โดยการเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
รูปที่ 9-10 นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยในการผลิตสื่อเพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพ่ือการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กรสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” มีดังนี้ 

1. ได๎พัฒนากลุํมบุคลากรและเยาวชนในสถานสงเคราะห๑ฯ เพ่ือให๎สามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ โดยสามารถเขียนเรื่องราวในการเลําเรื่อง อีกทั้งยังมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถใช๎
เครื่องมือ อุปกรณ๑ในการถํายทําได๎เป็นอยํางดี 

2. สร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํสถานสงเคราะห๑ฯ โดยผลงานที่ได๎จากการปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อเพ่ือสร๎าง
ภาพลักษณ๑องค๑กร ใน 3 หัวข๎อ ได๎แกํ “การสร๎างแรงบันดาลใจ”  “การแบํงป๓น” และ “นวัตกรรม” ซึ่งผลงานที่ได๎สามารถ
นําไปใช๎ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรโดยการเผยแพรํผํานทางสื่อสังคมออนไลน๑ในชํองทางตํางๆ เชํน Facebook, 
Youtube เป็นต๎น ซึ่งเป็นสื่อนํารํองในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎แกํสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยใน
อนาคต สถานสงเคราะห๑ฯ สามารถสร๎างสรรค๑สื่อและเผยแพรํได๎เอง โดยการนําความรู๎จากการอบรมภาคทฤษฎี และการ
ปฏิบัติจริงมาใช๎ในการสร๎างสรรค๑สื่อที่มีคุณภาพในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร เพ่ือให๎สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปาก
เกร็ดเป็นที่รู๎จักในวงกว๎างตํอไป 
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3. ได๎พัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่มีทักษะวิชาชีพ โดยเห็นความสําคัญในด๎านข๎อมูล และ
ความถูกต๎องของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในกระบวนการผลิตผลงานที่เผยแพรํผํานสื่อ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่นอกเหนือจากการเรียน
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน เป็นการพัฒนาให๎นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ๑ให๎แกํ
นักศึกษาในการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปตํอยอดในการปฏิบัติงานในโลกของการทํางานจริงในอนาคตได๎  

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎แกํนักศึกษาได๎มีจิตสาธารณะในการชํวยเหลือสังคมในด๎านตํางๆ อีกทั้ง
ยังหลํอหลอมให๎มีสํานึกรักสังคม ประเทศชาติ และยังเสริมสร๎างทักษะในด๎านการจัดการ และกระบวนการตํางๆ ในการ
บริหารโครงการ ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญ และสามารถนําไปปรับใช๎ในการบริหารจัดการด๎านตํางๆ ได๎ 

4. การประชาสัมพันธ๑คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให๎เป็นที่รู๎จัก และได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวาง โดยการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคมที่คํานึงถึงความต๎องการของผู๎รับบริการเป็นหลัก ซึ่งเริ่มจากการสํารวจความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ และนําป๓ญหาหรือความต๎องการของผู๎รับบริการมาบริหารจัดการเป็นหลักสูตรอบรมในการให๎บริการวิชาการ
แกํสังคม และเป็นการดําเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
  
สรุป 

ความสําเร็จของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการจัดการความรู๎ผํานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม โดยอาศัย 
3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกันในการทํางานระหวํางอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่และ
นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตํกระบวนการเปิดโอกาสให๎อาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมขึ้น 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ๑ให๎แกํนักศึกษาด๎วยการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติงานจริง และการนําความรู๎ที่ได๎จากการเรียน
ทฤษฎีในห๎องเรียนมาถํายทอดให๎แกํผู๎เข๎ารํวมอบรม เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการอบรมใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช๎ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎มีความสามารถในการสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัล เพ่ือ 
“การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0” ตํอไป 

ทั้งนี้การจัดการความรู๎แบบบูรณาการการเรียนรู๎ผํานโครงการบริการวิชาการแกํสังคมของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเริ่มต๎นจากการบริการวิชาการแกํสังคมให๎สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด  ซึ่งต๎นแบบ (Model) ที่
เริ่มต๎นในครั้งนี้จะยังคงต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถบริการวิชาการแกํชุมชน หรือองค๑กรอ่ืนๆ ที่มีความ
ต๎องการที่คล๎ายคลึงกัน และเพ่ือตอบสนองความต๎องการของสังคม อีกทั้งยังชํวยขับเคลื่อนสังคมผํานการจัดความรู๎ให๎ก๎าวสูํ 
Thailand 4.0 ได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 
ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง/ อ.ธนิชชา ชัยชชัวาลประทีป 

สํานักงานประชาสัมพันธ๑และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
อีเมล๑ : bpattaya@hotmail.com, akera.rat@rmutr.ac.th 

 
บทสรุป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎ตระหนักถึงการก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยมีการมุํงให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในสํวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือนําแผนไปสูํการปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต๎กรอบทิศทางของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯตามนโยบายด๎านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎การดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทุก
ระดับ อันนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข๎าสูํอาเซียน โดยทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุํงเน๎นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูํการเป็นองค๑กรแหํง “คุณภาพ” โดยการบูรณาการ
ในด๎านตํางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด๎วย การบูรณาการการเรียนการสอน 
การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎สูํอาเซียน ด๎วยการผลิตกําลังคนระดับสูงด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี สร๎างงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให๎บริการวิชาการแกํสังคมและชุมชน อีกทั้งการบูรณาการ
ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและตอบสนองความต๎องการของสังคมและชุมชนบนฐาน
ของการใช๎องค๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแหํงสังคมการ
ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  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 
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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. 

 
ประวัติหน่วยงาน (โดยย่อ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สํงผลให๎มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินงาน
ภายใต๎การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 คณะ 3 
วิทยาลัย ได๎แกํ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทํองเที่ยว คณะศิลปศาสตร๑ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะชําง 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนรัตนโกสินทร๑ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพ้ืนที่การศึกษา 4 
พ้ืนที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัย 

เพาะชําง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 วิสัยทัศน๑ 

  

 

 

“เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการ” 

( SMART Entrepreneur University) 
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 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด๎านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก๎าวสูํสังคมการประกอบการ 
2.  สร๎างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณคํา  สามารถตอบสนองตํอความ
ต๎องการของชุมชนและสังคม 
3.   เป็นศูนย๑กลางบริการวิชาการแกํสังคมที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชนในเขตท๎องถิ่น 
4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล๎อมและให๎ความสําคัญกับภูมิป๓ญญาไทย 
5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค๑กรเข๎าสูํองค๑กรคุณภาพ 
6.   พัฒนาบุคลากร ให๎เป็นมืออาชีพ 
7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญนั้นก็คือ 
ด๎านงานบริการวิชาการ เนื่องจากในป๓จจุบันมหาวิทยาลัยและรัฐบาลให๎ความสนใจในการบูรณาการการกับชุมชน 
สังคมประเทศชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯและสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได๎มีการปรึกษาหารือกับคณะตํางๆ/
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย โดยได๎กําหนดในเขตชุมชนใกล๎เคียงกับพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพ่ือให๎บริการ
วิชาการแกํชุมชน โดยได๎ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่รับบริการ จึงกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต๎องการของ
ผู๎รับบริการในศูนย๑ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ๎านมุฑิตา เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑ประโยชน๑สูงสุด ในการนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได๎รํวมมือกับคณะตํางๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎จากบุคลากรที่มีความเชียว
ชาญในสาขาวิชาตํางๆ ให๎ตรงกับความต๎องการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด๎านตํางๆ ของคนในชุมชน 
ให๎ชุมชนเกิดการพัฒนา สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ สํงเสริมการมีงานทําสําหรับผู๎วํางงาน ผู๎ด๎อยโอกาส ในอนาคตที่ดี
ตํอไป 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 

 ภายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น เป็นการจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของการถํายทอดองค๑
ความรู๎ การฝึกอบรม ปฏิบัติ ที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พ้ืนฐานทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ เพ่ือให๎การเรียนรู๎ในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลที่สามารถเข๎าถึงได๎  และสามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดี
ตํอการเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน ได๎มีโอกาสในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม หลักสูตรตํางๆอยํางสร๎างสรรค๑ 
รวมทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางสถาบันการศึกษาและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑สร๎าง
ภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑และชุมชนตํอไป  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) ที่มีขั้นตอนอยู่ 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ (Plan) เพื่อ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป (Do) 
แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น (Check) วิธีการปฏิบัติใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด ก็จัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (Act) หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็หาวิธีการใหม่ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ 
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1) การถํายทอดนโยบาย (Plan) 
ฝุายแผนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ถํายทอดนโยบายสูํหนํวยงานระดับคณะตํางๆและ
บุคลากรที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรรํวมกันจัดกิจกรรมในสํวนการบริการวิชาการสูํ
ชุมชน เป็นฝุายดําเนินงาน โดยทําการสํารวจกําหนดเปูาหมาย หลักสูตรตํางๆ เพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎
ความเชีนวชาญสูํความต๎องการรับบริการจากชุมชน มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่
หนํวยงาน กฎระเบียบ ข๎อบงคับตํางๆ หรือบุคลากรได๎รับมอบหมายเพื่อให๎ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให๎ได๎
ประโยชน๑สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน, เพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ที่ได๎จาก
งานวิจัยสูํชุมชน เพ่ือให๎เกิดอาชีพ และการมีงานทํา อีกทั้งสํงเสริมให๎ผู๎วํางงานและสมาชิกในชุมชนให๎มี
งานทํา และสร๎างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส อีกทั้งผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมยังสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎ไปถํายทอดสูํผู๎อ่ืนได๎หลังจากการฝึกอบรม โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการสร๎าความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

2) การประชาสัมพันธ๑,ประชุม,ดําเนินการ (Do) 
ดําเนินการขออนุมัติโครงการตามลําดับ จัดให๎มีการประชุมชี้แจงภายในองค๑กรเพ่ือปฏิบัติตามแผนที่ได๎
กําหนดไว๎ 
2.1) แตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ศูนย๑ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ๎าน
มุฑิตา เพ่ือพิจารณาการสํงบุคลากรที่เก่ียวข๎อง  
เข๎ารํวมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่จะเกิดขึ้น ได๎แกํ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของกิจกรรม
หลักสูตรวิชาชีพ ตํางๆ เชํน การทําน้ําตกหินเทียมไพเบอร๑กลาส, การทําวัสดุทดแทนรักตีลาย ด๎วย
แมํพิมพ๑ต๎นแบบด๎วยยาวซิลิโคน, ความรู๎และปฏิบัติการปอกสายไฟและตํอสายไฟ, เทคนิคทั่วไปสําหรับ
งานปูพื้น, การประกอบอาหารพร๎อมทานอยํางงําย, การคํานวณต๎นทุนเบื้องต๎นในการประกอบอาหารเพ่ือ
การจําหนําย, การคิดและการออกแบบชิ้นงานจากไม๎, การทําเจลอาบน้ํา แชมพู และโลชั่น เป็นต๎น 
2.2) แตํงตั้งผู๎ประสานงานกับหนํวยงานภายนอก เพ่ือประสานเรื่องการประชาสัมพันธ๑กับสื่อมวลชน โดย
มอบหมายให๎ทางประชาสัมพันธ๑ของทางมหาวิทยาลัยดําเนินการ อีกทั้งแถลงขําวโดยติดตํอนักขําว สํงขําว 
และประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางหนังสือ หนังสือพิมพ๑ E-mail Social Media และจัดทําข๎อมูลลง 
Website ถึงหนํวยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งรํวมมือกับฝุายวิเทศสัมพันธ๑ เพ่ือแจ๎ง
ข๎อมูลขําวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือขําย 
2.3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ได๎กําหนดไว๎ เพ่ือความตํอเนื่องระหวํางวันที่ 25 มีนาคม ถึง 28 
เมษายน 2560 โดยการแบํงประเภทของการถํายทอดองค๑ความรู๎ จากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได๎รับการ
สนับสนุนและการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยแบํงการฝึกให๎เกิดความเชื่ยวชาญในวิชาชีพ โดยจัด
กิจกรรมสําหรับเยาวชน ดังนี้ (1) จัดกลุํมกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับเยาวชน (2) ให๎คําแนะนํากับเยาวชนใน
การกําหนดตัวชีวัดและเปูาหมายของกิจกรรมเสริมสร๎างวิชาชีพให๎ชัดเจน (3) ชี้แนะแนวทางในการติดตาม
ผลกิจกรรมวิชาชีพและกําหนดรูปแบบรายงานการติดตามผลอยํางชัดเจน ทําได๎จริงเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑
สูงสุด การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (1) บูรณาการวิชาชีพกับการเรียนการสอน โดยสอดแทรก 3D 
(Democracy, Decency, Drug-Free) เข๎าไปกับการเรียนการสอนสําหรับเยาวชนกลุํมนี้ โดยอาจกําหนด
เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับวิชาชีพ เชํนจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต๎น (2) กําหนดบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑ที่
ปรึกษาทั้งทางด๎านวิชาการและกิจกรรมควบคูํกันไป โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือใช๎กําหนดการเข๎า
กิจกรรมของเยาวชน เชํน สมุดบันทึกกิจกรรมตั้งแตํเริ่มโครงการจนจบโครงการ โดยจัดสร๎างเครื่องมือใน
การติดตามกิจกรรมวิชาชีพของเยาวชนกลุํมนี้ตํอไป 
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     3) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินโครงการ 
จัดประชุมผู๎แทนแตํของละฝุาย โดยมีทํานอธิการบดี ผู๎อํานวยการสํานักตําง ที่เกี่ยวข๎อง และตัวแทนจาก
จังหวัด/ตัวแทนจากชุมชน (ศูนย๑ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ๎านมุฑิตา)/ตัวแทนบุคลากรที่ถํายทอด
องค๑ความรู๎ เป็นผู๎รับฟ๓งรายงานการประเมินโครงการ ตลอดทั้งรับฟ๓งความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ เพ่ือ
นําไปสูํการพิจารณาสนับสนุนและสํงเสริม ในการตํอยอดการดําเนินงานในปีตํอไป หรือสํงเสริมในการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎บริการวิชาการสูํชุมชนอ่ืนใกล๎เคียง 

4) การประเมินและปรับปรุง 
จากการประเมินโครงการ ฝุายคณะดําเนินการผู๎รับผิดชอบ ได๎รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎แทน
ของแตํละฝุายและของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง บุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม คณะกรรมการที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
และคณะผู๎บริหาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับ ดี (คําเฉลี่ย 4.42) และ
ประเด็นที่ได๎รับความพึงพอใจในระดับดีมาก (คําเฉลี่ย 4.62) คือการสนับสนุนกิจกรรมโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนในปีตํอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จะได๎นําไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ สนับสนุนให๎มีแนวทางปฏิบัติการที่ดีและชัดเจนขึ้น และสร๎าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎อยํางเป็นระบบให๎ดียิ่งขึ้นไป 
 

 
 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

- ปลูกฝ๓งจิตสํานึกแกํเยาวชนชาย (บ๎านมุฑิตา) ให๎เป็นคนดีและคนเกํง เพ่ือสร๎างอาชีพในอนาคต  และ
อีกท้ังปลูกฝ๓งให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู๎ที่ใช๎
อยูํให๎ทราบและเป็นที่รู๎จัก 

- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ได๎เผยแพรํ แลกเปลี่ยน ได๎เรียนรู๎หลักสูตรของแตํละประเภท
เพ่ือประโยชน๑สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 4.0 
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- ผู๎ได๎รับการฝึกอบรมได๎นําความรู๎ที่ได๎เรียนมาอยูํคใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ 
เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและจะเป็นพลังสําคัญนการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เมื่อ
ออกจากศูนย๑แหํงนี้ไป 

- สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีสํวนรํวมและเป็นที่รู๎จักของชุมชน และประเทศในภูมิภาค
กํอให๎เกิดการตํอยอดในโอกาสตํอๆไป 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ ตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายก็
จะเกิดประโยชน๑สูงสุด 

- มีเยาวชนชาย บ๎านมุฑิตา เข๎ารํวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ตามเปูาหมายที่กําหนด เมื่อ
ออกมาแล๎วจะได๎มีความรู๎เพ่ือประกอบอาชีพและสร๎างรายได๎ตํอไปในอนาคต 

- มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาสนับสนุนบูรณาการรํวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
- ได๎มีการลงนามความรํวมมือ (MOU) กับหนํวยงานตํางๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด๎านหลักสูตรคุณภาพ

ชีวิต ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนํวยงานภาครัฐ 
- ชุมชนให๎ความสนใจโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (บ๎ านมุฑิตา)และสร๎างชื่อเสียงให๎กับ

มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐม 
- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตํละรอบ ทําให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุงอยูํตลอด เพ่ือให๎ตรง

กับแผนงานที่กําหนดไว๎ 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
- จากเดิมไมํเคยมีการแบํงฝุายในการดําเนินงาน คือผู๎ทําโครงการรับผิดชอบอยูํฝุายเดียว ไมํมีการ

ประสานงานเพ่ือให๎ได๎ประโยขน๑สูงสุด ทําให๎ต๎องทําแผนเพ่ือมอบนโยบายและสร๎างความเข๎าใจกับ
บุคลากรที่เก่ียวข๎องในแตํละฝุายและเครือขํายเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- งบประมาณที่ได๎รับไมํสอดคล๎องกับคําใช๎จํายในการฝึกปฏิบัติสร๎างอาชีพให๎แกํผู๎ วํางงาน หรือผู๎ที่ด๎อย
โอกาส 

- ข๎อจํากัดของกลุํมเปูาหมาย ที่ได๎รับบริการในการฝึกอบรม 
 
ความท้าทายต่อไป 

- ในปีตํอๆไปโครงการยกระดับคณภาพชีวิตชุมชน จะคงมาตรฐานการดําเนินการเพ่ือให๎ยังคงความเป็น
กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อสร๎างอาชีพอันทรงคุณคําของในชุมชนและภูมิภาคอันดีงามสืบไป 

- เพ่ิมหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถประยุกต๑ใช๎เพ่ือสร๎างอาชีพที่แตกตํางและเป็นที่ต๎องการได๎ 
- ในอนาคตตํอไปก็จะขออนุมัติขยายผลการจัดโครงการฯและการปฏิบัติไปสูํบุคลากรในกลุํมตํางๆ 

นอกเหนือจากเยาวชน เชํน กลุํมแมํบ๎าน, ชุมชนใกล๎เคียง เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอสังคมและ
ประเทศชาติตํอไป 

 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

149 

ภาพการด าเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา   อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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โครงการค่ายผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 

 
ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง / ดร.พรสรรค๑  โรจนพานิช 

สํานักงานประชาสัมพันธ๑และศูนย๑ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
อีเมล๑ : bpattaya@hotmail.com, akera.rat@rmutr.ac.th 

 
บทสรุป 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎ตระหนักถึงการก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยมีการมุํงให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในสํวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการวางแผนเพ่ือนําแผนไปสูํการปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต๎กรอบทิศทางของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายด๎านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎การดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทุก
ระดับ อันนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข๎าสูํอาเซียน โดยทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมํุงเน๎นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูํการเป็นองค๑กรแหํง “คุณภาพ” โดยการบูรณาการ
ในด๎านตํางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด๎วย การบูรณาการการเรียนการสอน 
การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎สูํอาเซียน ด๎วยการผลิตกําลังคนระดับสูงด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี สร๎างงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให๎บริการวิชาการแกํสังคมและชุมชน อีกทั้งการบูรณาก าร
ศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและตอบสนองความต๎องการของสังคมและชุมชนบนฐาน
ของการใช๎องค๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแหํงสังคมการ
ประกอบการในระดับสากล 
  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; Instruction integration,  Research integration, Academic 
service integration and 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 
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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. 
 
ประวัติหน่วยงาน (โดยย่อ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 122 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สํงผลให๎มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินงาน
ภายใต๎การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 คณะ 3 
วิทยาลัย ได๎แกํ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทํองเที่ยว คณะศิลปศาสตร๑ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ วิทยาลัยเพาะชําง 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนรัตนโกสินทร๑ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพ้ืนที่การศึกษา 4 
พ้ืนที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะชําง และวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 วิสัยทัศน๑ 
  
 
 
 
 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด๎านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก๎าวสูํสังคมการประกอบการ 
2.   สร๎างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค๑ท่ีมีคุณคํา  สามารถตอบสนองตํอความ

ต๎องการของชุมชนและสังคม 
3.   เป็นศูนย๑กลางบริการวิชาการแกํสังคมที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชนในเขตท๎องถิ่น 
4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล๎อมและให๎ความสําคัญกับภูมิป๓ญญาไทย 
5.   บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค๑กรเข๎าสูํองค๑กรคุณภาพ 
6.   พัฒนาบุคลากร ให๎เป็นมืออาชีพ 
7.   เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับนานาชาติ 

ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญนั้นก็คือ 
ด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากกลุํมวัยรุํนในป๓จจุบันให๎ความสนใจวัฒนธรรมในประเทศแถบตะวันตก
คํอนข๎างมาก อาจทําให๎การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเอกลักษณ๑ถูกลบเลือนไปจากนานาประเทศในภูมิภาค
อาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ได๎เห็นถึงความสําคัญที่จะอนุรักษ๑ศิลปะวัฒนธรรมแตํละ

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมประกอบการ” 

(The Leading University of Entrepreneurship) 
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ประเทศในภูมิภาคอาเซียนตํอเยาวชนรุํนใหมํ จึงจัดโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 
ขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ได๎เปิดโอกาสให๎น๎องๆนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากชาติตํางๆในภูมิภาคอาเซียนได๎มี
โอกาสเรียนรู๎ถึงความแตกตํางด๎านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชนชาติ  เพ่ือกํอให๎เกิดการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือตํางๆอยํางจริงจังและกํอให๎เกิดความม่ันคงทางวัฒนธรรมของประเทศชาติตํอไปในอนาคต โดยภายใน
โครงการผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0นั้น การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของคําย
วัฒนธรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาของชาติตํางๆ เพ่ือให๎การเรียนรู๎
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องงําย และทุกชาติสามารถเข๎าถึงวัฒนธรรมของชาติตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี และ
สามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นให๎เป็น Thailand 4.0 แล๎วนั้น ทางโครงการจึงจัดมีการดําเนินการเพ่ิมเติมทางอีก 3 ด๎าน 
คือ การสร๎างนวัตกรรมอาหาร, การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข๎า
มามีสํวนรํวมในโครงการเพ่ือเพ่ิมบทบาทวัฒนธรรม 4.0 ต๎องพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎กับผู๎นําเยาวชนและ
การสร๎างมูลคํา ที่อยูํบนพ้ืนฐานของความรู๎และภูมิป๓ญญา (Knowledge Based) มีความคิดสร๎างสรรค๑และ
นวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความโดดเดํนและความแตกตําง (Differentiation) และมีตัวตนที่เป็น
เอกลักษณ๑ท่ีชัดเจน (Brand) สิ่งเหลํานี้จะถูกหลํอหลอมให๎ผู๎นําเยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 
เกิดข้ึนในโครงการนี้ 
 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินการในอดีต 
 ภายในโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตาม
รูปแบบของคํายวัฒนธรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาของชาติตํางๆ 
อยํางเป็นกันเองสนุกสนาน เพื่อให๎การเรียนรู๎ความแตกตํางทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องงําย และทุกชาติสามารถเข๎าถึง
วัฒนธรรมของชาติตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี และสามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียน จากการปฏิบัติงานซึ่งไมํมีหลักแนวคิดในการดําเนินการ ทําให๎ไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
และความรํวมมืออยํางตํอเนื่องจากภูมิภาคอาเซียนด๎วยดี สํงผลให๎การประเมินผลของระบบไมํสําฤทธิ์ผล ทาง
มหาวิทยาลัยฯ จึงได๎ทําการรวบรวมข๎อมูล จัดโครงสร๎างการจัดการของโครงการขึ้นมาใหมํ โดยการนําเอาวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นตัวกําหนดในการมอบหมายงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานที่แตํละหนํวยงาน 
บุคคลรับผิดชอบ จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือเป็นการสํงเสริม ประชาสัมพันธ๑ และดึงดูด
นักศึกษานานาประเทศในภูมิภาคเข๎ารํวมโครงการและน๎องๆนักศึกษาที่สนใจในการเข๎ามามีสํวนรํวมของการจัด
โครงการดังกลําว ได๎แกํ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร๑ เวียดนาม ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต๎  อีก
ทั้งยังเป็นการกิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมให๎นักเรียนนักศึกษาแตํละประเทศ ได๎มีโอกาสในการเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค๑ รวมทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ ดีระหวํางสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ในการสํงเสริม
วัฒนธรรมของแตํละประเทศเพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุค Thailand 4.0 ได๎เป็นอยํางด ี
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แนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) 
1) การถํายทอดนโยบาย 

ฝุายแผนของโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  เป็นเจ๎าภาพหลักในการ
ถํายทอดนโยบายสูํหนํวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรรํวมกันจัด
กิจกรรมเป็นฝุายดําเนินงาน โดยมีเปูาหมายให๎บุคลากรได๎มีเวลา มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีหนํวยงานหรือบุคลากรได๎รับมอบหมายเพ่ือให๎ไปในทิศทางเดียวกัน (คนคอเดียวกัน) 
 

2) การประชาสัมพันธ๑ 
จัดให๎มีการประชุมชี้แจง แถลงขําว และประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางหนังสือ หนังสือพิมพ๑ E-mail Social 
Media และ Website ถึงหนํวยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งรํวมมือกับฝุายวิเทศ
สัมพันธ๑ เพ่ือแจ๎งข๎อมูลขําวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือขําย 
2.1) แตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เพ่ือพิจารณา
การสํงนักเรียนเขารํวมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตํางๆที่จะเกิดขึ้น  
2.2) มีการดําเนินการดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมทางอีก 3 ด๎าน คือ การสร๎างนวัตกรรมอาหาร, การทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการเพ่ือเพ่ิม
บทบาทวัฒนธรรม 4.0 ต๎องพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎กับผู๎นําเยาวชนและการสร๎างมูลคํา ที่อยูํบน
พ้ืนฐานของความรู๎และภูมิป๓ญญา (Knowledge Based) มีความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (Creative 
& Innovation) มีความโดดเดํนและความแตกตําง (Differentiation) และมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ๑ที่
ชัดเจน (Brand) สิ่งเหลํานี้จะถูกหลํอหลอมให๎ผู๎นําเยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 
เกิดข้ึนในโครงการนี้ เพ่ือความตํอเนื่องและสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
องค๑กรตํางๆ เพ่ิมข้ึน 
 

     3)  สรุปผลการดําเนินงานและประเมินโครงการ  
จัดประชุมผู๎แทนแตํของละฝุาย โดยมีรองอธิการบดี ผู๎อํานวยการสํานักตําง ที่เกี่ยวข๎อง และตัวแทนจาก
จังหวัด/ตัวแทนแตํละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศที่เข๎ารํวมกิจกรรม เป็นผู๎รับฟ๓งรายงานการ
ประเมินโครงการ ตลอดทั้งรับฟ๓งความคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูํการพิจารณาสนับสนุนและ
สํงเสริม ในการตํอยอดการดําเนินการในปีตํอไป 
 

 4) การประเมินและปรับปรุง 
จากการประเมินโครงการ ฝุายคณะดําเนินการผู๎รับผิดชอบ ได๎รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎แทน
ของแตํละฝุายและของแตํละประเทศ บุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม คณะกรรมการที่เข๎ารํวมกิจกรรม และ
คณะผู๎บริหาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คือการสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ในปี
ตํอๆไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จะได๎นําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ
สนับสนุนให๎มีแนวทางปฏิบัติการที่ดีและชัดเจนขึ้น และสร๎างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอยํางเป็นระบบให๎ดียิ่งขึ้นไป 
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ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

- ปลูกฝ๓งจิตสํานึกแกํผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ในภูมิภาคและรํวมอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมให๎มีความเข๎มแข็งบนรากฐานภูมิป๓ญญาและความคิดสร๎างสรรค๑ 

- โครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ได๎เผยแพรํ แลกเปลี่ยน ได๎รับรู๎
วัฒนธรรมของแตํละประเทศ 

- นักศึกษาได๎นําความรู๎ที่ได๎เรียนมาอยูํคํายใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการสร๎างผลงานตํางๆ 
- สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีสํวนรํวมและเป็นที่รู๎จักของชุมชน และประเทศในภูมิภาค

กํอให๎เกิดการตํอยอดในยุค Thailand 4.0 อยํางเป็นระบบและยั่งยืน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย 
- มีเยาวชนเข๎ารํวมโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  ตามเปูาหมายที่

กําหนด และจะมีเพ่ิมข้ึนทุกปี 
- มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาสนับสนุนรํวมโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

4.0 เพ่ือตอบโจทย๑นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 
- ได๎มีการลงนามความรํวมมือ (MOU) กับหนํวยงานตํางๆทั้งระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย 
- ชุมชนให๎ความสนใจโครงการผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 และสร๎างชื่อเสียง

ให๎กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ 

P 
                                      

การถ่ายทอดนโยบาย 

                                   
สรุปผล 

ประชาสัมพันธ์ 

ประชุม ด าเนินงาน 

 

                                   
ประเมินและปรับปรุง 

D 

C 

A 
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- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตํละรอบ ทําให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุงอยูํตลอด เพ่ือให๎ตรง
กับแผนงานที่กําหนดไว๎ 

 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

- จากเดิมไมํเคยมีการแบํงฝุายในการดําเนินงาน ทําให๎ต๎องทําความเข๎าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในแตํ
ละฝุายเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางมีระบบ 

- งบประมาณท่ีได๎รับไมํสอดคล๎องกับคําใช๎จํายที่เพ่ิมมากขึ้น 
- การสื่อสาร ซึ่งบางประเทศอาจใช๎ภาษาสากลลําบาก จึงต๎องมีลํามอาสามาชํวยสนับสนุน  

 
ความท้าทายต่อไป 

- ในปีตํอ ๆ ไปโครงการคําย ผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 จะคงมาตรฐานการ
ดําเนินการเพื่อให๎ยังคงความเป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของแตํละชาติอันทรงคุณคําของใน
ภูมิภาคอาเซียนอันดี และเพ่ิมกิจกรรมที่ตอบสนองความต๎องการอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ในยุค 
Thailand 4.0 

- เชิญชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3และ+6 เข๎ามามีสํวนรํวมในการเผยแพรํแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมนานาประเทศรํวมกันเพ่ือสนองนโยบายพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
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ภาพการด าเนินงานโครงการค่าย ผู้น าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 
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การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร 

The Knowledge Management (KM) with Curricula Quality Assurance 
 

นายกุลพัทธ๑ กุลชาติดิลก 
Kullaphat Kulchartdilok 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ E-mail : Kullaphat.qa@gmail.com 
 
บทสรุป 
 การจัดการความรู๎สูํการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการดําเนินงานโดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ มา
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ตั้งแตํการวางแผน การดําเนินงาน การติดตาม และการนําผลไปปรับปรุง โดย
เครื่องมือการจัดการความรู๎ที่นํามาใช๎นั้น ประกอบด๎วย 1.วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) 2.แหลํงผู๎รู๎ใน
องค๑กร (Center of Excellence-CoE) 3. เพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist)  4. เวที ถาม-ตอบ (Forum) 5. การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review – AAR) โดยผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 พบวําผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนที่ได๎ 3.11 อยูํ
ในระดับพอใช๎ 
ค าส าคัญ : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ แหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร เพ่ือนชํวยเพื่อน เวที ถาม-ตอบ การทบทวนหลังการปฏิบัติ  
 
Summary 
 The Knowledge Management (KM) with Curricula Quality Assurance was implemented by 
tools to Knowledge and became a guidelines ranging from planning, operating, following – up 
and improvement. Tools of Knowledge Management consisted : 1. Best Practice – BP 2. Center 
of Excellence-Coe 3. Peer Assist 4. Forum and 5. After Action Review-AAR. The results of using 
KM tools in curricula quality assurance in 2016 found that overview curricula administration was 
at 3.11 marks. It was in the level of fair. 
Keyword : Best Practice – BP, Center of Excellence-Coe,  Peer Assist,  Forum and After Action 

Review-AAR.   
 
บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมํ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได๎กําหนดให๎มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค๑ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด๎านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด๎านอ่ืนๆ ที่จําเป็น โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด๎วย 6 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน องค๑ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค๑ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑ องค๑ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน และองค๑ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑มีหลักสูตรทั้งหมดจํานวน 52 หลักสูตร ซึ่งต๎องมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพ ได๎มีการนําเครื่องมือการ
จัดการความรู๎ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม เพ่ือให๎ผลการดําเนินงาน
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ของแตํละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 สํานักงานประกันคุณภาพ ได๎มีการวางแผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม ในการดําเนินงานของแตํละ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน ดังตํอไปนี้  
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการก ากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  
ในการกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ได๎มีการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในการ
ดําเนินการ ดังตํอไปนี้ 

1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) สํานักงานประกันคุณภาพ ได๎มีการรวบรวมองค๑ความรู๎จาก
แหลํงตํางๆ โดยเทียบเคียงจากผลการดําเนินงานของแตํละหลักสูตร มาจัดทําเป็นตัวอยํางแบบฟอร๑มการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีแยกเป็นหมวดหมูํ เพ่ือให๎แตํละหลักสูตรสามารถจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองได๎อยํางงําย เป็นขั้นตอนและสะดวกในการนําไปใช๎ ดังภาพที่ 2 
 
 
 

การกําหนดเปูาหมายการดาํเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและถํายทอด
ลงคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร 

พัฒนาและให๎ความรู๎ แกํอาจารย๑ในคณะ/วิทยาลยัและหลักสูตร 

หลักสตูรดาํเนินงานตามองค๑ประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 

กํากับติดตามการดําเนินงานของแตํละหลักสูตรในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎บริหารพิจารณาเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงในปีถัดไป 
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ภาพที่ 2 แบบฟอร์มการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

2. แหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร (Center of Excellence-CoE)  สํานักงานประกันคุณภาพได๎มีการกําหนดบริการ
ให๎คําปรึกษา แนะแนว การดําเนินงาน ด๎านประกันคุณภาพ แกํอาจารย๑และบุคลากร ในวันพุธ ถึง วันพฤหัสบดี  
เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ สํานักงานประกันคุณภาพ โดยบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 3 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษา แนะแนว การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ 
 

3. เพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist) สํานักงานประกันคุณภาพมีการจัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ตรวจประเมินของแตํละคณะ/วิทยาลัย มา
แบํงป๓นประสบการณ๑ ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎แกํหลักสูตร ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การตรวจติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน 
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4. เวที ถาม-ตอบ (Forum) สํานักงานประกันคุณภาพได๎มีการจัดเวที โดยการเชิญผู๎เชี่ยวชาญจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาบรรยาย และตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง ให๎แกํผู๎บริหาร อาจารย๑ 
และเจ๎าหน๎าที่ ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เวที ถาม – ตอบ  
5. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review – AAR) เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานผําน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําข๎อเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินงานวางแผน และกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน ทําให๎
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑มีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจําปีการศึกษา 2559 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ผลคะแนน 
คณะบริหารธุรกิจ 7 3.28 
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทํองเที่ยว 2 3.27 
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 9 3.22 
วิทยาลั ยพลั ง งานและสิ่ งแวดล๎อมอยํ างยั่ ง ยื น
รัตนโกสินทร๑ 

2 3.18 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 3.17 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6 3.16 
คณะศิลปศาสตร๑ 3 3.06 
คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ 8 2.97 
วิทยาลัยเพาะชําง 13 2.95 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 54 3.11 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2559) 
 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 
3.11 2.79 2.16 

 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได๎ =  ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
                     จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินงานวางแผน และกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน โดยมี
ประเด็นที่นําสนใจและนํามาอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวมองค๑ความรู๎จากแหลํงตํางๆ โดยเทียบเคียงจากผลการดําเนินงานของแตํละหลักสูตร 
มาจัดทําเป็นตัวอยํางแบบฟอร๑มการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีแยกเป็นหมวดหมูํ เพ่ือให๎แตํละ
หลักสูตรสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองได๎อยํางงําย เป็นขั้นตอนและสะดวกในการนําไปใช๎  ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุประภาดา โชติมณี (2551) ที่กลําวไว๎วํา วัตถุประสงค๑ของการจัดการความรู๎ที่สกัดได๎ 
คือ นําความรู๎ที่ได๎ไปจัดเก็บอยํางไร เพ่ือให๎คนที่ต๎องใช๎ นําไปใช๎ได๎สะดวก และเมื่อใช๎แล๎วเกิดความรู๎ใหมํ มีเทคนิค
ใหมํ หรือมีป๓ญหา อุปสรรค ก็มีการปรับปรุงความรู๎เพ่ือให๎ความรู๎นั้นทันสมัย เป็นป๓จจุบันมากที่สุด 

2. การกําหนดบริการให๎คําปรึกษา แนะแนว การดําเนินงาน ด๎านประกันคุณภาพ แกํอาจารย๑และ
บุคลากร ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ภูวนัย บุญวรรณ (2552) ที่กลําวไว๎วํา ขั้นการถํายโอนความรู๎ เป็นการ
สํงผํานความรู๎ไปยังทุกสํวนให๎ได๎ตลอดทั้งหนํวยงาน ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การสอนงาน 
การสอนแบบพ่ีสอนน๎อง เป็นต๎น 

3. การจัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยมีการเชิญ
ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ตรวจประเมินของแตํละคณะ/วิทยาลัย มาแบํงป๓นประสบการณ๑ ความรู๎ ความเข๎ าใจ ให๎แกํ
หลักสูตร ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีของ Senge (1990) ที่พิจารณาการสื่อสารในองค๑การเพ่ือการเรียนรู๎ ในลักษณะ
ของการวิเคราะห๑กระบวนการพูดคุยและการสนทนา ตลอดจนการอภิปรายโต๎แย๎ง โดยได๎กลําวถึงการพูดคุยและ
บทสนทนาวําเป็นสํวนหนึ่งของการสื่อสาร และเป็นสํวนประกอบที่สําคัญของการเรียนรู๎ในระดับทีม 
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4. การจัดเวที โดยการเชิญผู๎เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาบรรยาย และตอบ
คําถามในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง ให๎แกํผู๎บริหาร อาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีของ Reddy และ 
McCarthy (2006) เกณฑ๑และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด อาจทําได๎ด๎วยวิธีการการจัดการเรียนรู๎ เชํน เทศกาล
แบํงป๓นความรู๎เพื่อนํากลุํมคณะที่มีความรู๎เฉพาะมาแบํงป๓นความรู๎และประสบการณ๑ 

5. การนําเสนอผลการดําเนินงานผํานคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําข๎อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีของ 
Wick และ Leon (1993) ได๎เสนอวงจรการเรียนรู๎ 5 ขั้น ที่เรียกวํา “SMART Learning” โดยขั้นตอนที่ 4 คือการ
ทบทวนและประเมินวําได๎เรียนรู๎อยํางไร และข้ันตอนที่ 5 คือวางเปูาหมายสําหรับเปูาหมายการเรียนรู๎ลําดับตํอไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู๎บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเห็นความสําคัญในการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎มา
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. อาจารย๑และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ในระดับคุณภาพดี 
2. อาจารย๑และบุคลากรได๎มีการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎มาพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในระดับคณะ/วิทยาลัย 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การสื่อสารภายในองค๑กรยังไมํมีประสิทธิภาพ ทําให๎การดําเนินงานในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ในบางกิจกรรมเกิดความลําช๎า 

2. งบประมาณท่ีสนับสนุนการจัดการความรู๎ในบางกิจกรรม ยังไมํเพียงพอทําให๎อาจารย๑ขาดแรงจูงใจ
ในการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
แนวทางแก้ไข 

1. การเพ่ิมชํองทางในการสื่อสารขององค๑กรหรือชํองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เชํน การทํา
เทคโนโลยีมาปรับใช๎ เป็นต๎น 

2. การสนับสนุนงบประมาณ สําหรับบุคลากรหรือหนํวยงานที่นําเครื่องมือการจัดการความรู๎มาปรับใช๎
ในการดําเนินงานตํางๆ 
 
สรุป 

การจัดการความรู๎สูํการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยแทรกอยูํในการดําเนินการทุกกิจกรรม ตั้งแตํ การวางแผน การดําเนินงาน การ
ติดตามและการนําผลไปปรับปรุง ซึ่งผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ในการประกันคุณภาพหลักสูตร นั้น 
พบวํา การประกันคุณภาพหลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน และอาจารย๑ บุคลากร ได๎มี
การตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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บทสรุป 

เครื่องมือการสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข๎ามาชํวยสร๎างความ
นําสนใจให๎แกํผู๎เรียนและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน ตลอดจนใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓จจัยเชิง
สาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ความสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับเพ่ือน เทคนิคและวิธีการสอนของผู๎สอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสอน บรรยากาศในห๎องเรียน และเจตคติตํอวิชาที่เรียน ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ยกตัวอยํางเครื่องมือที่ชํวย
สํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ที่ใช๎แก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุดังกลําว ได๎แกํ Plickers, Kahoot, ClassDojo, 
Google Classroom, Thai MOOC, Coursera และ TED โดยเครื่องมือแตํละชนิดมีคุณสมบัติในการแก๎ไขป๓ญหา
ที่แตกตํางกัน ผู๎สอนสามารถนําแนวคิดดังกลําวมาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับชั้นเรียนและรายวิชาของตนเองเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนตํอไป 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการเรียนรู๎  เครื่องมือการสํงเสริมการเรียนการสอน  การศึกษาในยุค 4.0 
 
Summary 
 In 4.0 era, Instructional support tools, which was information technology (IT), that 
created to attract scholars in classroom and increase efficiency in learning. Moreover, they were 
utilized to solve causal factors of teaching and learning environment in classroom which 
effected to learning achievement of scholar as follows relationship between scholar and 
instructor, relationship between scholar and friends, teaching methods and techniques of 
instructor, media and technology in education, learning environment in classroom and attitude 
to subject matter. As mentioned, researchers illustrate Plickers, Kahoot, ClassDojo, Google 
Classroom, Thai MOOC, Coursera and TED as instructional support tools. Each tool can solve 
different problems. Instructor can apply these tools appropriately to their courses in classroom 
further. 
 

Keyword: Learning development, Instructional support tools, Education in 4.0 
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บทน า 
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการศึกษาอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ๑รํวมกัน

ระหวํางผู๎สอน ผู๎เรียน และสภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน โดยมีองค๑ประกอบตํางๆ 
ได๎แกํ อาจารย๑ นักศึกษา หลักสูตร สื่อ วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห๎องเรียนและกลุํมเพ่ือน เป็น
ต๎น [1] ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนพบวําผู๎เรียนไมํสามารถบรรลุการเรียนรู๎ตามที่ผู๎สอนมุํงหวังไว๎ ทั้งนี้เนื่องจาก
ป๓ญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือป๓ญหาทางด๎านพฤติกรรมของผู๎เรียน ในบางชั้นเรียนอาจพบผู๎เรียนที่มีป๓ญหาดังกลําว
จํานวนมาก โดยป๓จจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ประกอบด๎วย สัมพันธภาพระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน สัมพันธภาพระหวํางผู๎เรียนกับเพ่ือน เทคนิคและวิธีสอนของ
ผู๎สอน สื่อและเทคโนโลยีการสอน บรรยากาศในห๎องเรียนและเจตคติตํอวิชาที่เรียน [2] ประกอบกับโลกในยุค
ป๓จจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน๑ มีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ผู๎สอนมี
ความจําเป็นในการสร๎างการเรียนรู๎ ความรู๎ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เป็นป๓จจัยสําคัญในการพัฒนา
ไปสูํสังคมแหํงความรู๎ การสํงเสริมและสร๎างกลไก เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข๎าถึงป๓จจัยการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ด๎วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนํามาสูํการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถของผู๎เรียน [3] เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคป๓จจุบันสามารถนําไปใช๎
เพ่ือการเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ รวมถึงมีวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว จึง
สามารถสะท๎อนให๎อาจารย๑ผู๎สอนได๎เข๎าใจและรับรู๎ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจน อาจารย๑
ผู๎สอนจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องหาเครื่องมือเพ่ือใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหมํที่เป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎ามาชํวยสร๎างความนําสนใจให๎แกํผู๎เรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน ตลอดจนสร๎ างวิธีการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็วในรูปแบบเว็บไซต๑หรือแอพพลิเคชันที่ให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ รํวมกันกับ
ผู๎สอน [4] ซึ่งผู๎ศึกษาได๎รวบรวมและสรุปเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่ใช๎สําหรับแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวเอาไว๎
ในบทความนี้ 
 
เครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 

การพัฒนามนุษย๑ในรูปแบบประเทศไทยยุค 4.0 หรือคนไทยที่มีศักยภาพและความพร๎อมในระดับสูงได๎นั้น 
จะต๎องมีการสร๎างคุณลักษณะในการเปลี่ยนคนไทยที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะที่จํากัด ให๎กลายเป็นคนไทย
ที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในระดับสูง [5] ดังนั้นการพัฒนาดังกลําวควรต๎องเริ่มตั้งแตํด๎านระบบการศึกษา
ที่มีการสร๎างกระบวนการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพทันกับพฤติกรรมของผู๎เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในป๓จจุบัน
ผู๎เรียนจะเรียนด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว แตํยัง
พบป๓ญหาที่สืบเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตํอห๎องเรียน [6] ทําให๎ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง 
ประกอบกับความจดจํอกับผู๎สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมของผู๎เรียนและสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียน สํงผลให๎
ผู๎เรียนมีการทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ตัวอยํางเชํน การสื่อสารด๎วยข๎อความ (Chat) ผําน
โทรศัพท๑มือถือ (Smartphone) การเลํนเกมส๑ออนไลน๑ การดูสื่อบันเทิงบนอินเทอร๑เน็ต เป็นต๎น สํงผลให๎รูปแบบ
การสร๎างจัดกระบวนการเรียนรู๎มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎มีการเปลี่ยนบทบาทให๎คณะผู๎สอนรํวมกันออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนใช๎เป็นเครื่องมือไปเรียนรู๎สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎สอนเป็นผู๎อํานวยความ
สะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข๎าถึงองค๑ความรู๎ผํานวิธีการตํางๆ โดยเฉพาะผําน เทคโนโลยีที่เข๎าถึงความรู๎ได๎
อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง นําความรู๎ที่ได๎มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห๎องเรียน [7] จากการรวบรวมและศึกษา
ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ที่เกิดขึ้นระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนและผู๎เรียนทําให๎
ได๎ตัวอยํางเครื่องมือที่ชํวยสํงเสริมการเรียนการสอนที่มีความนําสนใจมาอธิบายได๎ดังนี้ 
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1. Plickers เป็นแอพพลิเคชันที่ผู๎สอนใช๎สําหรับเช็คชื่อการเข๎าเรียนของผู๎เรียนทุกคนในห๎องพร๎อมกันได๎
ด๎วยการกวาดโทรศัพท๑ Smartphone แล๎วทําการสแกนไปรอบห๎องเพียงครั้งเดียว [4] นอกจากนี้ยังสามารถใช๎
สําหรับการตอบคําถามที่มีการใสํ ID คําตอบ A, B, C, D เพ่ือใช๎ในการทดสอบระหวํางเรียนได๎ ผํานการทํางานใน
ลักษณะเดียวกัน โดย Plickers มีการนํา แผํนกระดาษที่มีรหัสคล๎ายกับ QR Code และโทรศัพท๑มือถือ 
Smartphone เพ่ือใช๎ในการจับคําตอบของผู๎เรียน ซึ่งทําให๎ผู๎สอนสามารถเก็บคําตอบได๎ทีเดียวหลายๆ คนพร๎อม
กัน สามารถใช๎กับผู๎เรียนได๎สูงสุด 63 คนตํอ 1 ห๎องเรียน [8] 

2. Kahoot เป็นแอพพลิเคชันทีผู่๎สอนสามารถสร๎างแบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่ผู๎เรียนอาจจะไมํรู๎สึกวํา
เป็นการสอบเลยเนื่องจากแอพพลิเคชันนี้มีลูกเลํนที่หวือหวา [4] ตัวอยํางเชํน การนับเวลาถอยหลัง รวมไปถึงการ
แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในแตํละข๎อวําข๎อนั้นมีใครตอบถูกหรือผิดบ๎าง ตลอดจนมีการจัดอันดับคนที่มีคะแนนสูง
และต่ําท่ีสุด โดย Kahoot เป็นแพลตฟอร๑มที่ใช๎สร๎างคําถามแขํงขันออนไลน๑ผํานโทรศัพท๑ Smartphone ที่ใช๎งาน
งําย และไมํมีคําใช๎จําย [9] สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให๎เกิดผล
การเรียนรู๎ที่ดีมากขึ้นโดยเน๎นการมีสํวนรํวมในชั้นเรียน ผํานในรูปแบบการแสดงผล Report ของผู๎เรียนแตํละคน
มาในรูปแบบ Excel เพ่ือให๎ผู๎สอนนําไปประมวลผลตํอ  

3. ClassDojo คือห๎องเรียนออนไลน๑ที่สามารถให๎ผู๎สอนสามารถติดตามคุณลักษณะ (Character 
Strength) หรือพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยเครื่องมือดังกลําวใช๎สําหรับเช็คการเข๎ามาเรียนของผู๎เรียน บันทึก
พฤติกรรมทั้งด๎านที่ดีและไมํดีของผู๎เรียน รายงานผลพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยตั้งเกณฑ๑การเพ่ิมและลดคะแนนได๎ 
[8] โดยข๎อมูลใน ClassDojo สามารถดึงออกมาในรูปของ Excel ได๎และยังถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นเครือขํายชุมชน 
ระหวํางผู๎สอน ผู๎เรียน และผู๎ปกครอง เพ่ือให๎ผู๎สอนสามารถให๎ข๎อมูลกับผู๎ปกครองได๎ทันทํวงทีและสามารถติดตาม
พฤติกรรมของผู๎เรียนได๎ตลอดท้ังวัน สํงผลให๎พฤติกรรมของผู๎เรียนทีถู่กแก๎ไขหรือพัฒนาได๎อยํางรวดเร็ว 

4. Google Classroom เป็น 1 ในชุดเครื่องมือของ Google Apps for Education เพ่ือชํวยให๎ผู๎สอน
สามารถสร๎างและเก็บงานได๎โดยไมํต๎องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ชํวยประหยัดเวลา เชํน สามารถทํา
สําเนาของ Google เอกสารสําหรับผู๎เรียนแตํละคนได๎โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร๎างโฟลเดอร๑สําหรับแตํละงาน
และผู๎เรียนแตํละคนเพ่ือชํวยจัดระเบียบให๎ทุกคน [10] Google Classroom จะทําการผสานรวม Google Docs, 
Google Drive และ Gmail ไว๎ด๎วยกัน ผู๎สอนสามารถสร๎างงาน ใช๎งานนั้นในชั้นเรียนตํางๆ และเลือกวําจะให๎
ผู๎เรียนทํางานอยํางไร พร๎อมติดตามวําผู๎เรียนคนใดทํางานเสร็จแล๎วบ๎างและใครยังทํางานไมํเสร็จ ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นกับผู๎เรียนแตํละคนได ๎

5. Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course) คือระบบการศึกษาแบบเปิดที่ผู๎เรียนและ
บุคคลทั่วไปสามารถเข๎าเรียนผํานอินเทอร๑เน็ตได๎โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นข๎อจํากัด ไมํมีการเก็บคําลงทะเบียน
เรียน ไมํต๎องสอบเข๎า และไมํมีการจํากัดจํานวนรับ [11] จึงอาจจะกลําวได๎วํา Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาส
การศึกษาให๎ทุกคนได๎เรียนความรู๎ที่สนใจได๎โดยไมํมีเงื่อนไขและข๎อจํากัดใดๆ โดยรายวิชาที่มีให๎บริการการเรียนรู๎
ใน Thai MOOC มีทั้งรายวิชาที่เปิดทําการสอนในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัย รายวิชาเพ่ือการศึกษาตํอเนื่อง
ของวิชาชีพตํางๆ รายวิชาความรู๎เพ่ือการดํารงชีวิต รายวิชาความรู๎เพ่ือการทํางานหรือพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน และรายวิชาด๎านสังคม  

6. Coursera คือเว็บไซต๑ที่ให๎บริการการศึกษาแบบเปิดในสาขาวิชาตํางๆ ที่มีการเผยแพรํเป็น
ภาษาตํางประเทศที่หลากหลาย โดยระยะเวลาเรียนแตํละวิชาจะขึ้นกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในวิชานั้น ซึ่ง
ผู๎เรียนทุกคนสามารถลงทะเบียนเรียนตามตารางเวลาที่กําหนดไว๎ [12] การลงทะเบียนมี 2 แบบ คือ 1) แบบไมํ
เสียคําใช๎จํายเป็นการเรียนรู๎ตามความสนใจ เมื่อเรียนวิชานั้นจบก็จะมีใบรับรองการเรียนจบ  ผู๎เรียนพิมพ๑จาก
เว็บไซต๑เอง 2) Signature Track ผู๎เรียนจะต๎องเสียคําลงทะเบียนเรียนโดยมีการทํากิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นและมีการ
ประเมินตามข๎อกําหนดของแตํละวิชา เมื่อศึกษาจบจะได๎รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่สอนวิชานั้นๆ 
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7. TED เป็นแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต๑ ที่เหมาะกับผู๎เรียนและบุคคลทั่วไปที่อยากเพ่ิมความรู๎ แนวคิดเชิง
สร๎างสรรค๑ และฝึกฝนภาษาอังกฤษ จากนักพูดที่มีประสบการณ๑ตรงจากการลงมือทํา แล๎วนํามาเลําสูํกันฟ๓งบนเวที
ที่ถํายทอดสดผํานวีดีโอโดยมีคําบรรยายจากนักแปลมืออาชีพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษาให๎
เลือกโดยไมํเสียคําใช๎จําย [13] 

จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นจึงสามารถทําการสรุปภาพรวมของเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 
4.0 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 สรุปข๎อมูลเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 
 

 
 

  ผู๎ศึกษาทดลองนําเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอน Kahoot และ ClassDojo มาประยุกต๑ใช๎กับกลุํม
ผู๎เรียนในระดับระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน 71 คน 
โดยใช๎ Kahoot ทดสอบผู๎เรียนในชํวงท๎ายคาบเรียน และใช๎ ClassDojo เป็นชํองทางในการติดตํอสื่อสารระหวําง
ผู๎เรียนและผู๎ปกครอง พบวํา ผู๎เรียนสํวนใหญํให๎ความสนใจและตื่นเต๎นกับการใช๎เครื่องมือดังกลําว แตํยังคงพบ
ข๎อจํากัดของ Kahoot ในด๎านความเสถียรของระบบ เกิดการสะดุดเมื่อใช๎แอพพลิเคชันอ่ืนในระหวํางทําการ
ทดสอบ ในขณะที่พบข๎อจํากัดของ ClassDojo ในด๎านการรองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท๑มือถือ 
Smartphone บางรุํนที่ไมํสามารถเข๎าใช๎แอพพลิเคชั่นดังกลําวได๎ 
 
การเลือกเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพื่อแก้ไขปัจจัยเชิงสาเหตุ 

จากการยกตัวอยํางเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ข๎างต๎นพบวําเครื่องมือแตํละชนิดมี
คุณสมบัติและข๎อจํากัดในการใช๎งานที่แตกตํางกัน เมื่อศึกษาผํานงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข๎อง 
สามารถแสดงให๎เห็นถึงแนวทางการแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู๎เรียนทั้ง 6 ด๎านโดยมีการสรุปผลดังนี้ (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพ่ือแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุ 
 

 
 

1. ด๎านความสัมพันธ๑ในด๎านระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน พบวํา Plickers เป็นเครื่องมือที่มีการตอบสนองโดย
ทันที ทําให๎ผู๎สอนสามารถทราบได๎ทันทีวําผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนที่กําลังเรียนอยูํมากน๎อยเพียงใด [14] ClassDojo 
สามารถชํวยเสริมสร๎างพฤติกรรมการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนได๎ [15] Thai MOOC ชํวยสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตที่เชื่อมโยงผู๎เรียนกับผู๎สอนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑อยํางตํอเนื่อง [16] Coursera สามารถชํวยให๎
ผู๎เรียนและผู๎สอนสื่อสารกันงํายขึน้และรวดเร็ว [17]  

2. ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับเพ่ือน พบวํา Thai MOOC สามารถทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนและ
ติดตามการมีสํวนรํวมในบทเรียนตามกิจกรรมที่กําหนดให๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันได๎ [16] Kahoot มีการแขํงขัน
ระหวํางผู๎ทําแบบทดสอบทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจกับสื่อการทดสอบดังกลําว [18]   

3. ด๎านเทคนิคและวิธีการสอนของผู๎สอน พบวํา Kahoot มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจอยูํในระดับมากทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมีความสนุกสนานและยังได๎รับความรู๎ [18] Plickers สามารถถูกใช๎ในการตรวจสอบผู๎เรียนวํามีความ
เข๎าใจหรือไมํ ด๎วยการถามและให๎ผู๎เรียนชูการ๑ดของตนเอง เพ่ือตอบคําถามใชํหรือไมํ รวมถึงสามารถใช๎ในการ
ตรวจสอบการมาเรียนของผู๎เรียน ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเรียกชื่อในห๎องเรียนได๎ [19] 

4. ด๎านสื่อและเทคโนโลยีการสอน พบวํา Coursera มีการให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง และเรียนรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกสนใจ [20] Google Classroom มีของคุณภาพของแผนการสอนอยูํในระดับ
มาก [21] Kahoot สามารถชํวยพัฒนาการเรียนของผู๎เรียน โดยความพึงพอใจในการใช๎สื่อการสอนเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม มีคําเฉลี่ยในระดับมาก [22]  
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5. ด๎านบรรยากาศในห๎องเรียน พบวําการใช๎ Classdojo ในการเรียนการสอนทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ 
และสนุกสนานในการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผู๎เรียนพึงพอใจ และมีความสุขกับการเรียน [15] 
Ted สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนานที่เป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมในห๎องเรียน การพูดนั้นมีข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑ นําสนใจ และมีอารมณ๑ขัน ผู๎สอนได๎ฟ๓งผู๎เรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับ TED Talks ในขณะที่ผู๎เรียนเดินออก
จากห๎องและมีหลายครั้งทีผู่๎เรียนนั่งพูดคุยกันหลังจากท่ีเรียนจบแล๎ว [24] 

6. ด๎านเจตคติตํอวิชาที่เรียน พบวํา Google Classroom ชํวยสนับสนุนการกระตุ๎นความคิดของผู๎เรียน 
ถือเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎อยํางกว๎างขวาง มีความเข๎าใจใน
ตนเอง ผู๎อ่ืน และสังคม [21] Ted talks สามารถสร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎เรียน โดยชมวิดีโอ TED ที่แสดงถึงผู๎มี
ความเชี่ยวชาญที่กระตุ๎นด๎วยอแนวคิดที่ดีสําหรับผู๎เรียนที่ต๎องการแรงบันดาลใจ  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การสร๎างรูปแบบการเรียนรู๎ผํานการนําเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมการ
เรียนการสอนในป๓จจุบันสามารถชํวยให๎ผู๎สอนแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนได๎ ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎แสดงให๎เห็นถึงแนวคิดในการนําเอาเครื่องมือการสํงเสริม
การเรียนการสอนในยุค 4.0 มาใช๎เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาในแตํละด๎าน ซึ่งผู๎สอนสามารถนําแนวคิดดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎
ให๎เหมาะสมกับชั้นเรียนและรายวิชาของตนเอง นอกจากนี้ควรมีการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพ่ิมเติมและรู๎จักการ
เลือกใช๎เครื่องมือในรูปแบบใหมํๆ อยูํเสมอ รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องมือให๎ตรงกับกลุํมผู๎เรียน
เพ่ือให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อยํางไรก็ตามการใช๎เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่กลําวมา
นั้น ต๎องใช๎สัญญาณอินเทอร๑เน็ต ดังนั้นความแรง ความเสถียรและป๓ญหาของสัญญาณอินเตอร๑เน็ตอาจสํงผล
กระทบในดําเนินกิจกรรม 
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บทสรุป 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย๑ผู๎สอนที่มีประสบการณ๑สอนไมํน๎อยกวํา 10 ปีและผู๎บริหารของ
คณะศิลปศาสตร๑ โดยมีการวางกรอบรํวมกันในการจัดการความรู๎ (KM) ครั้งนี้ โดยกําหนดกรอบด๎านการเรียนการ
สอนไว๎ 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการสอนภาคทฤษฎี 2) กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 3) กระบวนการสอนโดย
เน๎นกิจกรรม 4) กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนรํวมกับเกมหรือกิจกรรมในห๎องเรียน โดยมี
การประชุมแลกเปลี่ยนจากอาจารย๑ผู๎มีประสบการณ๑สอนมากกวํา 10 ปี จํานวน 1๕ คน และ ผู๎รํวมเข๎าฟ๓ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎แกํ อาจารย๑ใหมํที่มีประสบการณ๑สอนน๎อยกวํา 3 ปี จํานวน  ๒0 คน โดยมีการจัดประชุม ๔ 
ครั้ง และ ให๎อาจารย๑ใหมํนําองค๑ความรู๎ ไปทดลองใช๎และทดลองปฏิบัติจริงกับนักศึกษาที่สอนในภาคเรียนที่         
1/๒๕๖0 หลังจากนั้นกลับมาแชร๑แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนอาจารย๑ถึงข๎อดีและข๎อจํากัดและการประยุกต๑กระบวนการ
สอนให๎มีความเหมาะสมกับผู๎เรียน ซึ่งองค๑ความรู๎แตํละด๎านท้ัง ๔ ด๎านสรุปได๎ดังนี้  

1. กระบวนการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้วิธีการสอนภาคทฤษฎีของรายวิชาแบบบรรยาย การเรียนการ
สอนโดยเน๎นการให๎ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู๎สอนสามารถ แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน 1 ขั้นการเตรียมความพร้อมของ
ผู้สอนและผู้เรียน 2.ขั้นสอน  ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ - การน าเสนอเนื้อหา 
(Presentation ในขั้นนี้ผู๎สอนจะให๎ข๎อมูลทางภาษาแกํผู๎เรียน  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต๎นการเรียนรู๎ มีการนําเสนอ
เนื้อหาใหมํโดยจะมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎และทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช๎กันจริง
โดยทั่วไป  รวมทั้งวิธีการใช๎ภาษาไมํวําจะเป็นด๎านการออกเสียง ความหมาย คําศัพท๑และโครงสร๎างไวยากรณ๑ที่
เหมาะสมกับสถานการณ๑ตําง ๆ ควบคูํไปกับการเรียนรู๎กฎเกณฑ๑ - ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนที่ให๎
ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎ภาษาที่เพ่ิงจะเรียนรู๎ใหมํจากขั้นการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้นํา 
(Controlled Practice Directed Activities) - ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Production)  การฝึกใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการถํายโอนการเรียนรู๎ภาษาจากสถานการณ๑ในชั้นเรียนไปสูํการนําภาษาไปใช๎
จริงนอกชั้นเรียน 3.ขั้นสรุปและประเมินผล การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนรํวมกัน
เรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายกลุํมรํวมกัน นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุํมมาจากคําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกทุกคน
รํวมกัน” ความสําเร็จมาจากความรับผิดชอบรํวมกันโดยใช๎สื่อคือใบงาน ใบความรู๎ หรือใบการรํวมกิจกรรมตํางๆ
โดยเทคนิคการใช๎วิธีการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ( learner-centered Instruction) โดยการใช๎
กระบวนการการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Cooperative Learning Approach) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษา ดังนี้ 1.คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share) 2. คูํตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Confers) รํวมกัน
คิด (Numbered Heads Together) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบํงผู๎เรียนเป็นกลุํมยํอย ๆ  
 2. กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ ขั้นตอนการสอนโดยใช๎กิจกรรมนํามี 5 ชั้น ดังนี้ 1) ขั้นแนะน่า ด๎วย
การบอกวําชั้นเรียนแบํงเป็นกี่กลุํม กลุํมละกี่คน สมาชิกแตํละคนต๎องรับผิดชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับหัวข๎อที่กลุํม
ได๎รับให๎ได๎ มากที่สุด แตํละกลุํมเป็นผู๎เชี่ยวชาญในหัวข๎อนั้น มีหน๎าที่จะสอนกลุํมอ่ืน ด๎วย ทุกคนจะได๎รับเกรด
รายบุคคล และเป็นกลุํม 2) ขั้นการแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล๎วให๎กลุํมตั้งชื่อกลุํม เขียนชื่อกลุํม และสมาชิกบนปูาย
นิเทศ ผู๎สอนแจ๎งกฎเกณฑ๑ที่ต๎องปฏิบัติระหวํางการประชุมกลุํม 3) ขั้นสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู๎สอนแจกเอกสาร
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หัวข๎อตําง ๆ 4) ขั้นตรวจสอบ 5) ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู๎สอนทําการทดสอบเพ่ือดูวําต๎องสอน
เพ่ิมเติมหรือไมํให๎เกรด และคิดคะแนนกลุํม 

3. กระบวนการสอนโดยเน้นกิจกรรม  ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้  3.1 การเรียนแบบ Learning by Doing 
นั้นใช๎ “กิจกรรม Activity”เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing”ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของ
การเรียนรู๎ 3.2 อาจารย๑เป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer”มืออาชีพที่สามารถ “มองเห็นภาพ
กิจกรรม” ได๎ทันทีเม่ืออํานเนื้อหาจบลง เชํน ภาพวาดและเลําเรื่องราวเป็นภาษาตํางๆหรือหาคําศัพท๑ที่ซ๎อนอยูํ 3.3 
อาจารย๑เป็นผู๎“สร๎าง Constructed”ให๎เกิดมีขึ้นในตัวคุณครูในเวลานี้ก็คือ “ความคิดวิเคราะห๑ critical 
Thinking”3.4 เน๎นกิจกรรมกลุํมโดยทุกคนมีสํวนรํวม  

4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรมในห้องเรียน 
การใช๎สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู๎เรียนสามารถพบได๎ในชีวิตประจําวันในการสอน (โฆษณาทาง

ทีวี, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานขําว สารคดี คลิปวีดิโอตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไมํใชํสื่อที่สร๎างมาเพ่ือการ
เรียนการสอนเพียงอยํางเดียว) เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของการเรียนภาษาที่จะต๎องนําไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ือให๎ผู๎เรียนคุ๎นเคยกับภาษา 

 
Summary 

From the exchange of instructors who have taught for at least 10 years and the 
management of the Faculty of Arts. By putting a framework together in Knowledge Management 
(KM) is the framework for teaching the four issues: 1) the theory lesson, 2) teaching process 
Practice 3) the teaching process by focusing on activities 4) teaching process. integrated media 
teaching with games and activities in the classroom. The meeting of the teachers who have 
taught for more than 10 years were 15 and participants can exchange learning include teachers 
who have taught for at least 3 years, 20 people have been held 4 meetings and the new 
faculty. put knowledge to practical use and experiment with teaching students in semester 
1/2560 after returning to the share exchange with professors. Advantages and limitations and 
the application process is appropriate to teach the students. The knowledge of each of the 4 
areas as follows. 1. The theoretical teaching methods, teaching theoretical courses and lectures. 
With an emphasis on teaching students to be critical. The course can be divided into three 
steps: 1, the preparation of teachers and teaching classes 2. The teaching language for 
communication, including: - presentation. (Presentation At this stage, the instructor will provide 
information to learners of English. This marks the beginning of learning. Presented by the new 
focus will allow students to gain knowledge and understanding about the meaning and form of 
language that is used generally true. Including how to use language, whether it is the 
pronunciation of the vocabulary and grammatical structures appropriate to the different 
situations, along with learning the rules - Advanced Practice (Practice) is a procedure that allows 
students to practice. using language that would just learn from the content presented in the 
form of training or direct control (controlled practice directed Activities) - the use of language 
for communication (Production) training b. The language for communication as the transfer of 
learning from the classroom to the introduction of English into practice outside of class.          
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3. Summary and Evaluation The learning collaborative learning. An activity that the students 
learn together. 

The goal is to group together It is the "achievement Of the average of the results of all 
the members together, "the success of shared responsibility, using the media leaves the 
knowledge or the activity of various techniques using the methods taught by the learner. 
centered (Learner-centered Instruction) by using the collaborative learning (Cooperative 
Learning Approach) according to the guidelines of the Organization of Teaching 1. Think and 
talk. (Think-Pairs-Share) 2. Double check (Pairs Check) Corner (Confers) together (Numbered 
Heads Together) is teaching the students divided into small groups. 

2. The teaching practice  
The process taught by the events leading up to 5 layers: 1) the introduction by saying 

that the class is divided into a few groups of people, each member is responsible to learn 
about the topic, the group has been making the most of each. the group is specialized in the 
topic Have a duty to teach the other people will receive individually and as a group, 2) a group 
that mixed together. Then give the group a name Group name And membership on boards 
Teachers identify rules that must be observed during a group meeting, 3) establish an expert 
group. By teaching various topics leaflets 4) Check 5) evaluate and score each. The instructors 
were tested to see if they need additional instruction or do not make the grade. And that the 
group 

3. The teaching activities focus  
3.1 Learning Learning by Doing it the "Events Activity" mainly on teaching the "real Doing" 

in all stages of learning.  
3.2 Teacher's "Design Activity Activity Designer" professional ability. "Visualize" activities 

once read the story ends like a painting and a different language, or find words hidden. 
3.3 teachers to "build Constructed "to be held at the teacher is. "The idea is to analyze 

critical Thinking". 
3.4 Focus group activities by all those involved.  
4. Teaching process integrated learning and teaching with games and activities in the 

classroom. 
Using the media actually (Authentic material) that the students can be found in 

everyday teaching. (TV ads, job postings, news reports, documentaries, video clips that happen 
in real life. The media was not created to teaching only) to motivate the students to appreciate 
the language to be used in the profession. And to familiarize students with the language. 
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บทน า 
 พันธกิจด๎านการเรียนการสอนหลักของคณะศิลปศาสตร๑นั้น ในอดีตที่ผํานมาอาจารย๑ใหมํหรือผู๎สอนใหมํที่
ได๎รับการบรรจุเข๎าทํางานสอน มักเจอป๓ญหาการสอนมากมายทั้งการสอนภาคปฏิบัติ การสอนภาคทฤษฎี ผู๎เรียนมี
ข๎อสอนแนะผํานทางเวปมหาวิทยาลัยมากมาย รวมทั้งทักษะ ผลสัมฤทธิ์ ผลคะแนนต่ําหลายคน และมักจะเกิดกับ
อาจารย๑ที่บรรจุมาใหมํ  หลังจากการนําความรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ไปปรับใช๎ใน
การเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบตําง ๆ เชํน มคอ.3 เพ่ือนํามาปรับใช๎ในภาคเรียนที่ 1/60 
เป็นต๎น การได๎ลองใช๎เทคนิคตําง ๆ ที่คณะกรรมการรํวมแลกเปลี่ยนกัน เลือกใช๎หลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู๎นักศึกษาการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผล และพัฒนาการด๎านการเรียนภาษาตํางประเทศของ
ผู๎เรียน เชํน พัฒนาการด๎านการฟ๓ง การเขียน การพูดที่ชัดเจน การอําน กํอให๎เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะ
ด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ฯลฯ ป๓จจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ด๎านภาษาตํางประเทศหลายแนวคิด  แตํละแนวคิดชํวยสร๎างความคิดที่เป็นระบบให๎แกํครูผู๎สอน ชํวยให๎ทราบการ
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศน๑เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แนวคิดเหลํานี้ชํวย
ครูผู๎สอนตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การเลือกสื่อการ
เรียนรู๎เป็นต๎น ดังนั้น จากการประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย๑ผู๎สอนที่มีประสบการณ๑สอนไมํน๎อยกวํา 10 ปีและ
ผู๎บริหารของคณะศิลปศาสตร๑ โดยมีการวางกรอบรํวมกันในการจัดการความรู๎ (KM) ครั้งนี้ โดยกําหนดกรอบด๎าน
การเรียนการสอนไว๎ 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการสอนภาคทฤษฎี 2) กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 3) 
กระบวนการสอนโดยเน๎นกิจกรรม 4) กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนรํวมกับเกมหรือ
กิจกรรมในห๎องเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. กระบวนการสอนภาคทฤษฎี 

การสอนภาคทฤษฎีนั้นมีหลายวิธีการด๎วยกัน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงนั้น ขึ้นอยูํกับกระบวนการเทคนิค โดยคํานึงถึงสาระการสอน สภาพการณ๑และลักษณะของผู๎เรียนที่มีความ
แตกตํางกัน สรุปได๎ ดังนี้ 

วิธีการสอนภาคทฤษฎีของรายวิชาแบบบรรยาย 
การเรียนการสอนโดยเน๎นการให๎ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู๎สอนสามารถ แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นการเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน 
1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข๎องในวิชานั้น ๆ และหาข๎อมูลใหมํๆคํอยอัพเดทให๎นักศึกษาอยูํเสมอ 
1.2. จัดเตรียมข๎อมูลและเนื้อหาเพื่อเป็นหัวข๎อให๎นักศึกษาค๎นคว๎างานที่มอบหมายจากทางอินเตอร๑เน็ต 
1.3. จัดเตรียมสื่อการสอน เชํน Power Pointและใช๎อธิบายโดยการใช๎ Power Point เป็นสื่อในการสอน 
1.4 วางแผนกิจกรรมในทุกๆ หนํวยเรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและ มคอ.3 
2. ขั้นสอน  การสอนภาคทฤษฎีจะเน๎นให๎นักศึกษาได๎มีการศึกษาด๎วยตนเอง การศึกษาค๎นคว๎า การ

มอบหมายงาน/ใบงานตํางๆกํอน เพ่ือให๎เกิดความรู๎และพัฒนาทักษะการคิด โดยได๎มีการบูรณาการเทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญและสํงเสริมทักษะการคิด โดยจะเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงให๎รํวมกันปฏิบัติ 
รํวมกันคิด ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ จะมีการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎คําถาม โดยผู๎สอนจะ
ตั้งประเด็นคําถามในลักษณะตํางๆ ตามแตํหัวข๎อให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกคิด
ตาม สร๎างแรงจูงใจกระตุ๎นความสนใจให๎แกํผู๎เรียน อันไปสูํการรํวมกันสรุปทบทวนรํวมกัน ประกอบกับการสอน
แบบบรรยาย เพ่ือชํวยอธิบายให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนด เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ซักถามขยาย
ความให๎เข๎าใจชัดเจนมากข้ึน  
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ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 - การน าเสนอเนื้อหา (Presentation) จัด เป็นขั้นตอนสําคัญข้ันหนึ่ง  ในขั้นนี้ผู๎สอนจะให๎ข๎อมูลทาง
ภาษาแกํผู๎เรียน  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต๎นการเรียนรู๎ มีการนําเสนอเนื้อหาใหมํโดยจะมํุงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎และทํา
ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช๎กันจริงโดยทั่วไป  รวมทั้งวิธีการใช๎ภาษาไมํวําจะเป็นด๎านการ
ออกเสียง ความหมาย คําศัพท๑และโครงสร๎างไวยากรณ๑ที่เหมาะสมกับสถานการณ๑ตําง ๆ ควบคูํไปกับการเรียนรู๎
กฎเกณฑ๑ 
 - ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎ภาษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรู๎ใหมํจากข้ันการ
นําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice Directed Activities)  โดยมีผู๎สอน
เป็นผู๎นําในการฝึกไปสูํการฝึกแบบคํอย ๆ ปลํอยให๎ทําเองมากข้ึน เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled)  การ
ฝึกในขั้นนี้มีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนจดจํารูปแบบของภาษาได๎ จึงเน๎นที่ความถูกต๎องของภาษาเป็นหลัก  แตํก็มี
จุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนได๎ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช๎รูปแบบภาษานั้น ๆ ด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ผู๎สอน
ต๎องให๎ข๎อมูลปูอนกลับด๎วย เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎วํา ตนเองใช๎ภาษาถูกต๎องหรือไมํ นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข๎าใจ
ด๎านความหมายได๎ (ไมํควรใช๎เวลามากนัก) ตํอจากนั้นจึงให๎ฝึกด๎วยการเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึกความ
แมํนยําในการใช๎ 
 - ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Production)  การฝึกใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการ
ถํายโอนการเรียนรู๎ภาษาจากสถานการณ๑ในชั้นเรียนไปสูํการนําภาษาไปใช๎จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช๎ภาษาเพ่ือ
สื่อสารโดยทั่วไป มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎ลองใช๎ภาษาในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่จําลองจากสถานการณ๑จริง หรือที่เป็น
สถานการณ๑จริงด๎วย  โดยครูผู๎สอนเป็นเพียงผู๎แนะแนวทางเทํานั้น  วิธีการฝึกมักฝึกในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
แบบตําง ๆ โดยครูผู๎สอนเป็นเพียงผู๎กําหนดภาระงาน หรือสถานการณ๑ตําง ๆ 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนรํวมกันเรียนรู๎โดยมีเปูาหมายกลุํมรํวมกัน 

นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุํมมาจากคําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกทุกคนรํวมกัน” ความสําเร็จมาจากความ
รับผิดชอบรํวมกันโดยใช๎สื่อคือใบงาน ใบความรู๎ หรือใบการรํวมกิจกรรมตํางๆ 
เทคนิคการใช๎วิธีการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (learner-centered Instruction) ด๎วยวิธีการทําวิจัยใน
ด๎านการสอนภาษาและการพัฒนาผู๎เรียน โดยสํารวจข๎อมูลความคิดเห็นจากผู๎เรียนถึงป๓ญหาในการเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษ พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีความตระหนก (anxiety) และอาย ในการใช๎ภาษาอังกฤษทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียน แล๎วนําป๓ญหานั้นมาปรับกิจกรรมการสอนเพ่ือชํวยแก๎ป๓ญหาดังกลําวให๎กับผู๎เรียน โดยการใช๎
กระบวนการการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Cooperative Learning Approach) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษา ดังนี้ 
 1. คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share)  เพื่อนเรียน (Partners) และผลัดกันพูด (Say and Switch) ทั้ง 
3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล๎ายคลึงกัน คือให๎ผู๎เรียนจับคูํกันในการตอบคําถาม อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ๑ หรือทําความเข๎าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่
กําหนดให ๎
 2. คูํตรวจสอบ (Pairs Check)  มุมสนทนา (Confers) รํวมกันคิด (Numbered Heads Together)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบํงผู๎เรียนเป็นกลุํมยํอย ๆ  
    เทคนิคการสอนแบบพูดถามตอบ เป็นการสอนที่ใช๎คําถามคําตอบ โดยผู๎สอนเป็นผู๎ถามคําถามและ
ผู๎เรียนเป็นผู๎ตอบคําถามตามพ้ืนฐานความรู๎ที่ผู๎เรียนได๎อํานจากหนังสือ หรือสิ่งที่ผู๎สอนได๎นําเสนอในระหวํางการ
บรรยาย การสาธิตหรือกิจกรรมอ่ืนในการสอนแบบพูดถามตอบ ผู๎สอนควรอธิบายให๎นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค๑
ของการสอนแบบนี้ ซึ่งผู๎สอนจะได๎ใช๎ข๎อมูลเหลํานี้ในการขยายความและอธิบายเพ่ิมเติมแกํผู๎เรียน 
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2. กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ 
คุณภาพของผู๎เรียนนั้น นอกจากจะเกี่ยวข๎องกับองค๑ประกอบให๎ตัวผู๎เรียนเอง เชํน ความพร๎อม สติป๓ญญา 

และสภาพแวดล๎อมอ่ืนๆแล๎ว กระบวนการเรียนการสอนที่ผู๎สอนจัดให๎แกํผู๎เรียนนั้น ก็มีสํวนสําคัญ สรุปได๎ ดังนี้ 
1. การสอนแบบการใช๎สํานวนภาษาที่ขึ้นต๎นด๎วยคํากิริยา , Adj. (ใช๎สํานวนภาษาที่หลากหลาย) มา

ผสมผสานกับกรณีศึกษาตํางๆรวมกับกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. การใช๎ CD ,คลิป,VDO , ภาพยนตร๑ โดยให๎ผู๎เรียนเข๎ามามีสํวนรํวม การฟ๓ง การพูด การออกเสียงตาม

แบบกับเจ๎าของภาษา ซึ่งเน๎นหลัก LEARN and PLAY 
3. การใช๎รูปแบบการเรียนการสอน แบบบทบาทสมมุติ ( Role play ) โดยมอบสถานการณ๑ตํางๆและเริ่ม

ฝึกพูดในสถานการณ๑ แตํงประโยคใหมํๆ หรือมีคําศัพท๑ตํางๆไว๎ให๎ โดยให๎ผู๎เรียนเริ่มแตํงประโยคออกมา โดยผู๎สอน
เป็นผู๎ดูแลและเสนอแนะแก๎ไขให๎ถูกต๎อง 

4. วิธีการสอนภาษาโดยนําวิชาคณิตศาสตร๑มาสัมพันธ๑กันหรือสัญลักษณ๑ของคณิตศาสตร๑ เชํน 
intersection ให๎เป็นชุดความรู๎ หรือเป็นรูปภาพและเรื่องราวที่สัมพันธ๑กัน มีการผูกเรื่องเข๎าด๎วยกันเชิง
ความสัมพันธ๑และตรงข๎ามกัน อาจเกิดจากสิ่งรอบตัวหรือนิทานก็ได๎ เป็นต๎น 

5. วิธีสอนแบบฟ๓ง-พูด (Audio – Lingual Method) เป็นวิธีการสอนตามหลักภาษาศาสตร๑ และวิธีการ
สอนตามแนวโครงสร๎างเป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟ๓ง พูด อําน เขียน สอนครบองค๑ประกอบลําดับจาก
งํายไปหายาก ผู๎เรียนจะต๎องฝึกภาษาที่เรียนซ้ํา ๆ จนเกิดเป็นนิสัย สามารถพูดได๎อยํางเป็นอัตโนมัติ ผู๎สอนจะต๎อง
เป็นแบบอยํางที่ดีในการใช๎ภาษาที่เรียนให๎แกํผู๎เรียนในการเลียนแบบ ผู๎เรียนเป็นผู๎ลอกเลียนแบบและปฏิบัติตาม
ผู๎สอนจากสิ่งที่งํายไปสิ่งที่ยาก 

6. การนําเรื่องราวในชีวิตประจําวัน มาประยุกต๑ใช๎ ให๎สอดคล๎องกับ TENSE เชํน Past Tense  
 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมน ามี 5 ชั้น ดังนี้ 
1. ขั้นแนะน่า ด๎วยการบอกวําชั้นเรียนแบํงเป็นกี่กลุํม กลุํมละกี่คน สมาชิกแตํละคนต๎องรับผิดชอบที่จะเรียน

เกี่ยวกับหัวข๎อที่กลุํมได๎รับให๎ได๎ มากที่สุด แตํละกลุํมเป็นผู๎เชี่ยวชาญในหัวข๎อนั้น มีหน๎าที่จะสอนกลุํมอ่ืน ด๎วย ทุก
คนจะได๎รับเกรดรายบุคคล และเป็นกลุํม 

2. ขั้นการแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล๎วให๎กลุํมตั้งชื่อกลุํม เขียนชื่อกลุํม และสมาชิกบนปูายนิเทศ ผู๎สอนแจ๎ง
กฎเกณฑ๑ท่ีต๎องปฏิบัติระหวํางการประชุมกลุํม 

ก. ห๎ามคนใดออกจากกลุํมกํอนที่จะเสร็จงานกลุํม 
ข. แตํละคนในกลุํมต๎องรับผิดชอบที่จะให๎สมาชิกทุกคนเข๎าใจและทํางานให๎เสร็จสมบูรณ๑ 
ค. ถ๎าผู๎เรียนคนใดไมํเข๎าใจเรื่องใด ต๎องขอความชํวยเหลือจากเพ่ือนในกลุํมกํอนที่จะถามผู๎สอน 

3. ขั้นสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู๎สอนแจกเอกสารหัวข๎อตําง ๆ ซึ่งภายในควรประกอบด๎วย ดังนี้ 
เนื้อหา ถ๎ามีกลุํม 6 กลุํม ผู๎สอนต๎องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู๎เรียนที่ได๎รับหัวข๎อเดียวกันจะศึกษาเรื่องนั้นด๎วยกัน 
เมื่อทุกคนเข๎าใจดีแล๎ว ก็เตรียมตัววางแผนกการสอนเพ่ือกลับไปสอนสมาชิกในกลุํมเดิมของตนและให๎นักศึกษา
ค๎นหาข๎อมูล จัดทํารายงาน 

4. ขั้นตรวจสอบ 
4.1 ผู๎เชี่ยวชาญสอนเพ่ือนในกลุํม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามาตรวจสอบความเข๎าใจ และ

ชํวยเพื่อนสมาชิกในการเรียน 
4.2 มอบหมายให๎เพ่ือนตรวจสอบเพ่ือน เพ่ือดูความถูกต๎องและให๎กล๎าเสนอแนะเพ่ือนในสิ่งที่ถูกและให๎

เพ่ือนทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกันละกัน 
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5. ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู๎สอนทําการทดสอบเพ่ือดูวําต๎องสอนเพ่ิมเติมหรือไมํให๎เกรด และ
คิดคะแนนกลุํม 
 
3. กระบวนการสอนโดยเน้นกิจกรรม (Activity Base) 

3.1 การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช๎ “กิจกรรม Activity”เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ 
“ปฏิบัติจริง Doing”ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู๎ เป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทุกคนในกลุํมเป็นผู๎ปฏิบัติแตํ
กิจกรรมที่นํามาใช๎นี้ต๎องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู๎เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุํงหมาย สนุก และนําสนใจ ไมํซ้ําซากจน
กํอให๎เกิดความเบื่อหนําย ดังนั้น  

3.2 อาจารย๑เป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer”มืออาชีพที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” 
ได๎ทันทีเม่ืออํานเนื้อหาจบลง เชํน ภาพวาดและเลําเรื่องราวเป็นภาษาตํางๆ หรือหาคําศัพท๑ที่ซ๎อนอยูํ 

3.3 อาจารย๑เป็นผู๎“สร๎าง Constructed”ให๎เกิดมีขึ้นในตัวคุณครูในเวลานี้ก็คือ “ความคิดวิเคราะห๑ critical 
Thinking”เพ่ือจะได๎รู๎ความต๎องการและความคิดแท๎จริงของนักเรียนเพ่ือเข๎าใจความต๎องการของกลุํม ทันสมัยอยูํ
เสมอ ไมํตกยุคคุณครูต๎องมี “ความคิดสร๎างสรรค๑ Creative Thinking” เพ่ือจะได๎มีความสามารถสร๎างสรรค๑
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใหมํและนําสนใจอยูํเสมอ 

3.4 เน๎นกจิกรรมกลุํมโดยทุกคนมีสํวนรํวม ได๎แกํ 
- กิจกรรมทายคําศัพท๑จากทําทางของเพ่ือนรํวมห๎อง  
- กิจกรรมบทบาทสมมุติและสถานการณ๑จําลอง  
- กิจกรรมเกมการสร๎างประโยคแขํงกัน สร๎างผังคําศัพท๑ที่เหมือนกันและแตกตํางกัน 
- กิจกรรมเพื่อนเช็คเพ่ือน การออกเสียงถูกกับผิด ให๎มีศัพท๑ยากที่ผู๎สอนมอบหมาย 
- กิจกรรมการแขํงขันการแปลภาษาตามเนื้อเรื่องที่มอบหมายให๎ 

 
4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนรํวมกับเกมหรือกิจกรรมในห๎องเรียน 
 

การใช๎สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู๎เรียนสามารถพบได๎ในชีวิตประจําวันในการสอน (โฆษณาทาง 
ทีวี, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานขําว สารคดี คลิปวีดิโอตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไมํใชํสื่อที่สร๎างมาเพ่ือการ
เรียนการสอนเพียงอยํางเดียว) เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของการเรียนภาษาที่จะต๎องนําไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ือให๎ผู๎เรียนคุ๎นเคยกับภาษา สแลง และคําศัพท๑ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน การใช๎รูปแบบการเรียนสําเร็จรูป 
สําหรับสภาพการใช๎แบบเรียนสําเร็จรูป อาจารย๑ได๎จัดสภาพห๎องเรียนโดยจัดให๎นักศึกษานั่งเป็นกลุํมคละกัน
ระหวํางนักศึกษาท่ีเรียนดี และนักศึกษาท่ีผลการเรียนปานกลางถึงอํอน   

นอกจากนี้หากนักศึกษาไมํปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนในแตํละบทเรียน ก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทํา
ให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยวิธีนี้ของนักศึกษาบางคนต่ําลงได๎ แตํนักศึกษาสํวนใหญํจะพึงพอใจกับการเรียนด๎วย
แบบเรียนสําเร็จรูปในความคิดเห็นของผู๎สอนและนักศึกษา พบวํา ผู๎สอนมีความคิดเห็นวําแบบเรียนสําเร็จรูปมี
วัตถุประสงค๑ของบทเรียน สอดคล๎องกับเนื้อหามีเนื้อหาครบถ๎วนตามหลักสูตรมีคุณสมบัติชํวยสํงเสริมการเรียนด๎วย
ตนเอง ชํวยลดเวลาในการสอนของครู  แตํผู๎สอนควรมีการเตรียมการสอนลํวงหน๎าเพ่ือแก๎ป๓ญหาหากนักศึกษาไมํ
เข๎าใจบทเรียน และแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎   

สํวนในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาบรรยายโดยทั่วไปมีระดับต่ํากวํา แตํเมื่อใช๎
แบบเรียนสําเร็จรูปเข๎าชํวยในการเรียนการสอนรํวมกับการสอนแบบบรรยายปกติในชั้นเรียน พบวํา แบบเรียน
สําเร็จรูปจะมีสํวนชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจในวิชาบรรยายให๎นักศึกษาได๎มากยิ่งขึ้น 
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การใช้ Social Network เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
Kahoot! เป็นเครื่องมือที่ใช๎กับระบบสารสนเทศที่ชํวยในการประเมินผู๎เรียนผําน Smart Phone  

เพียงขอให๎มีสัญญาณที่เชื่อมตํอกับ Internet ได๎  เราก็นํา Kahoot! มาชํวยในการประเมินผลผู๎เรียนได๎ฟรี ๆ 
 เพียงแคํเราให๎ผู๎เรียนเชื่อมตํอสัญญาณ Internet แล๎วเข๎าไปที่ Kahoot.it  ผู๎เรียนก็จะพบกับหน๎าจอในลักษณะนี้ 
 

 
 
ผู๎สอนก็จะแสดงคําถามทีละข๎อ โดยมีการตั้งคําจับเวลาในการตอบแตํละข๎อได๎ด๎วย  โดยข๎อคําถามก็จะโชว๑ขึ้นจอ
ฉาย LCD ได๎ขณะสอน (ดั่งภาพจอฝ๓่งซ๎ายมือ) และหน๎าจอมือถือของผู๎เรียน ก็จะให๎เลือกวําจะตอบข๎อใด (ดังภาพ
จอฝ๓่งขวามือ) ตามสีที่กําหนดไว๎เป็นตัวเลือก 

 
                 
โดยผู๎สอนสามารถตั้งคําวําจะเฉลยด๎วยหรือไมํ ซึ่งผมจะอธิบายเฉลยด๎วย เพราะจะได๎สอนผู๎เรียนไปในตัวและระบบ
ยังแสดงวํามีคนตอบถูกก่ีคน (ดังภาพจอฝ๓่งซ๎ายมือ) โดยหน๎าจอในมือถือของผู๎เรียนแสดงผลวําตอบผิดหรือถูกและ
ผู๎ตอบมีคะแนนรวมแล๎วเทําใด 
                หากผู๎สอนสร๎างกิจกรรมให๎ท๎าทายผู๎เรียนและเร๎าความสนใจ ผู๎เรียนจะสนุกมาก เพราะพวกเขาต๎อง
แขํงขันกันตอบให๎ถูกและเร็ว จึงจะได๎คะแนนสูงๆ  



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

183 

 
 
 และเม่ือตอบคําถามครบทุกข๎อระบบยังรวมคะแนน และจัดอันดับวําใครคือ The Winner พร๎อมทั้ง Download 
ผลสรุปของผู๎เรียนแตํละคน วําใครตอบผิด ตอบถูกในข๎อใด เพื่อให๎ผู๎สอนนําผลไปพัฒนาผู๎เรียนตํอได๎เป็นรายบุคคล 

 
 
บทสรุป 

หลังจากมีการดําเนินการนําการจัดการความรู๎โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ไปปรับใช๎
ในการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบตําง ๆ เชํน มคอ.3 เพื่อนํามาปรับใช๎ในภาคเรียนที่ 1/60 
เป็นต๎น การได๎ลองใช๎เทคนิคตําง ๆ ที่คณะกรรมการรํวมแลกเปลี่ยนกัน เลือกใช๎หลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู๎นักศึกษาการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผล และพัฒนาการด๎านการเรียนภาษาตํางประเทศของ
ผู๎เรียน เชํน พัฒนาการด๎านการฟ๓ง การเขียน การพูดที่ชัดเจน การอําน  กํอให๎เกิดความตื่นตัว เกิดทักษะ 
ผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนและมีการพัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุน ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้นอยํางชัดเจน โยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ๒ และนําไปสูํการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนแบบใหมํ
แทนที่วัฒนธรรมและรูปแบบการสอนแบบเกํามีลักษณะการบรรยายและทําแบบฝึกหัดเพียงอยํางเดียว ซึ่งผล
โดยรวมเป็นที่นําพอใจมาก 
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รูปแบบการบริหารจัดการ STEM Education สู่โรงเรียนเครือข่าย 

Model of STEM Education Management to School’s Network 
 

พวงทอง วังราษฎร๑1  
กนกวรรณ เวชกามา 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง  
อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง pwanraj@hotmail.com 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง kooktan@hotmail.com 
 
บทสรุป 

กิจกรรมโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง ขับเคลื่อนโดยทีมงานคณาจารย๑และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง โดยใช๎เครื่องมือ STEM Education เป็นสื่อกลางในการสร๎างเครือขํายทาง
การศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค๑ดังนี้ 1. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ให๎มีทักษะวิชาชีพกํอนเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาตรี 2. เพ่ือพัฒนา
ครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาให๎มีความรู๎และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบเครือขํายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงและตอบสนองความต๎องการในด๎าน
กําลังคนของประเทศ ซึ่งโครงการดังกลําวข๎างต๎นได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการดําเนินโครงการ ผลที่ได๎รับจากการดําเนินโครงการคือ 1. มีการบูรณาการระหวํางศาสตร๑เพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งต๎นแบบของ STEM จํานวน 8 ต๎นแบบ 2. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 6 สถาบัน และ วิทยาลัย 2 
สถาบัน รวมที่เข๎ารํวมโครงการ 8 สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดลําปาง  3. ผลจากการดําเนินการได๎รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการดูแลกิจกรรม STEM Education มทร.ล๎านนา วําเป็นกระบวนการที่ดีและสามารถ
เข๎าถึงกลุํมโรงเรียนเครือขํายได๎ประหนึ่ง “พ่ีเลี้ยง” 4. ความพึงพอใจจากตัวแทนคณาจารย๑ และนักเรียนนักศึกษา
ที่เข๎ารํวมโครงการ 360 ราย จากการประเมินผลโดยแบบสอบถาม สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน มีความมั่นใจและสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ได๎  และ คาดวําสามารถนําความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอด
ได๎ มีคําเฉลี่ย 4.72, 4.66, 4.62 ตามลําดับ ซึ่งอยูํในระดับที่พึงพอใจมาก และจากการทํา AAR ของโครงการใน
รูปแบบของเครื่องมือการจัดการความรู๎ ทุกโรงเรียน มีความประสงค๑ที่จะดําเนินกิจกรรมตํอเนื่องในปีที่สอง และ
ได๎รับจดหมายจากทางโรงเรียนอื่น  ๆ เพ่ือขอเข๎ารํวมโครงการในปีที่สอง 
 
ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการ STEM Education โรงเรียนเครือขําย 
 
Summary 

The Higher Education Mentoring Project was steered by team work of Rajamangala 
University of Technology Lanna Lampang, THAILAND for lecturer, staff and supporter team.   
The STEM Education was created as a central tools for these activities. 
The objective of this program as following;1. To support a student from high school and 
vocational college before they enroll to the Bachelor’s degree 2. To develop a teacher in high 
school and vocational college on applying science and technology skill to their teaching 
program3. To develop and initiate the higher education networks. The project got the budget 
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support from Office of the Higher Education Commission and the results of these operation are 
as below; 
1. The integration science to get 8 prototypes of the STEM Module  
2. The group of educational institute in Lampang province which comprise of 6 high schools and 
2 vocational colleges  
3. The project result was accepted by The Board of STEM Education RMUTL in according of the 
good process and able to access to education institute network as a “Mentor”  
4. Received the satisfied from 360 participants who are both the representative of teacher and 
student 
Form the satisfaction survey the participant has a confidence on applying their knowledge into 
their work and able to transfer their knowledge to the others with the average of 4.72, 4.66, 
4.62 which are high satisfied.  
 
Keywords :  Management STEM Education school network 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง เป็นสํวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ซึ่งได๎ถูกแบํงเพ่ือกระจายการศึกษารองรับประชาชนเป็น 6 เขตพ้ืนที่ คือ เชียงใหมํ ลําปาง เชียงราย นําน ตาก 
และ พิษณุโลก ที่มุํงเน๎นในการพัฒนาทุกภาคสํวนของมหาวิทยาลัยสูํความเป็นอัตลักษณ๑ในเรื่องของอุตสาหกรรม
เกษตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่มีสํวนสําคัญยิ่งในการก๎าวไปสูํอัตลักษณ๑คือการเป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ของคณาจารย๑ บุคลากร ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํากิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญคือ กิจกรรมการจัดการความรู๎ใน
องค๑กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นการจัดการระบบความรู๎ ระบบความคิด และถํายทอดสูํการปฏิบัติได๎อยํางชัดเจน
และแท๎จริง และยังเป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการความรู๎ขององค๑กรให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ เป็นวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู๎ตามที่กําหนดไว๎ (พรรณี สวนเพลง, 2552 : 43-44) นอกจากนี้มี
ผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวไว๎เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ คือการนําความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ โดยสามารถพูดได๎อยํางชัดเจนคือ
ควรอยํางยิ่งที่ต๎องมีการกระทําภายหลังจากการจัดการความรู๎เพ่ือเพ่ิมคุณคําสิ่งที่มีอยูํในองค๑กร (ประพนธ๑  ผาสุข
ยืด, 2550 )  เนื่องมาจากความรู๎เป็นสิ่งที่สําคัญเปรียบดังทรัพย๑สินที่มีคํายิ่งในองค๑กร หากรักษาไว๎ได๎เทียบเทํากับ
การได๎เปรียบในการแขํงขันได๎ ซึ่งขึ้นอยูํกับความสามารถขององค๑กรที่จะทําให๎ขับเคลื่อนไปได๎อยํางดีและมี
ประสิทธิภาพอยํางไร โดยกระบวนการที่เป็นทั้งระบบค๎นหา สร๎าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพรํ ถํายทอด แบํงป๓น 
และใช๎ความรู๎ (บุญดี บุญญากิจ, 2549)  

ก๎าวสูํปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง 
ประเด็นที่สําคัญคือ การเรียนการสอนที่มีการเริ่มต๎นจากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปจากกลุํมอาจารย๑
ผู๎สอนในปีแรกแหํงการเริ่มต๎น คือปี 2557  และปีท่ีสอง ปี 2558 เข๎าสูํประเด็นเรื่องความต๎องการของผู๎สอนสูํคําวํา
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑  และในปี 2559  คือการหลอมรวมกระบวนวิธีการเรียนการสอนสูํการสอนแบบ CIMP 
ในปี 2560 ได๎มีการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษาแบบใช๎กระบวนการ ด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑ 
และคณิตศาสตร๑ หรือ STEM Education เข๎ามาสูํการเรียนการสอน โดยรัฐบาลนําโดย พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑
โอชา ได๎มีการสํงเสริมทั้งด๎านงบประมาณ และ การอบรมบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ
เตรียมพร๎อมในการถํายทอดสูํโรงเรียน และสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการการผลิตบัณฑิตใน
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ศตวรรษที่ 21 และการเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญของผู๎สอนอยําง
แท๎จริง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน
งบประมาณดังกลําว จึงเกิดการระดมสมองทุกภาคสํวนจากตัวแทนสาขาวิชา และหลักสูตร เพ่ือเกิดกระบวนการ
การจัดการความรู๎ที่จะนําไปสูํการปฏิบัติในการนํา STEM ไปใช๎การเรียนการสอนทั้งในรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
และการถํายทอดสูํโรงเรียนเครือขํายได๎ รวมถึงเป็นกระบวนการที่สามารถนําขยายผลและนําไปใช๎ได๎ตํอไป 

 
วิธีการด าเนินงาน (กระบวนการการจัดการแนวทางการปฏิบัติที่ดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  การระดมสมองคณะดําเนินกิจกรรมโครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงในสํวนกรอบแนวความคิดการดําเนินกิจกรรม 
 
 

- ชื่อ Module  รํวมกัน 
- แนวทางการผลิตส่ือ STEM รํวมกัน 
- จัดการเรียนการสอนรํวมกัน 
- ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย๑ “อุตสาหกรรมเกษตร” 

ตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

อบรมและประชุมทําความเข๎าใจรวํมกัน for One teamwork 

มทร.ล้านนา ล าปาง 

Base1: Science 

Base2: BALA 

Base3: Engi 

อาจารย์จากโรงเรียน
เครือข่าย 

ร.ร. เมืองมายวิทยาคม,ร.ร.
เสด็จฯ, ร.ร. เสริมงาม
วิทยาคม ร.ร. บญุวาทย๑

หน่วยงานภาคี 

สพภ.10 workforce 

สพม.35 หลักสูตร 

สื่อการเรียนรูเ๎กี่ยวกับ STEM และถอดบทเรียน 

อบรมโดย
นําเสนอกรณ ี    

the best practice 

ที่ทํามา 

- ให๎รางวัล 
- โควต๎าเข๎าเรียน 

**งานวัน
วิทยาศาสตร๑ 

-พัฒนา Module 
ใหมํในเฟส2 

ติดตามประเมินผล โรงเรียนเครือขํายนาํไปใช๎ จากการถอดบทเรียน 

คูํมือ RMUTL’s STEM 

นําเสน
อ 
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จากภาพกระบวนการข๎างต๎นสามารถอธิบายได๎เป็นลําดับดังนี้ 
1. อบรมและประชุมความรู๎เกี่ยวกับ STEM ได๎กระบวนการคิดเกี่ยวกับการนํา STEM มาใช๎ในการเรียนการ

สอน 
2. ผลจากการจัดการความรู๎ในกลุํมผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม นํามาสูํการาขยายผลสูํทุกภาคสํวนโดยเน๎นคณะ 3 

คณะ  
3. การนําหนํวยงานภาคี และ สถาบันการศึกษาจากรายชื่อ(บัญชี) หนํวยงานที่ทําการลงนามความรํวมมือ 
4. โมดูลที่ได๎จากการบูรณาการระหวํางศาสตร๑ ดังนี้  

4.1 จดหมายพารวย  
4.2 IoT (Internet of Things) 
4.3 Stem for Start Up  
4.4 เถ๎าแกํน๎อย 4.0 
4.5 Aqua polish 
4.6 ไฟฟูามหาสนุก 
4.7 มหัศจรรย๑อาหารล๎านนา 
 

5. จากนั้นนํามาใช๎ในการเรียนการสอนจริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และถํายทอดสูํสถาบันเครือขําย 
6. การจัดการความรู๎ในองค๑กรด๎านการเรียนการสอนมีการถํายทอดวิธีการ และผลจากการนํารูปแบบการ

เรียนการสอนที่หลากหลายไปใช๎ในชั้นเรียน ผนวกกับการศึกษาเพ่ิมเติม การฝึกอบรมด๎านรูปแบบการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องมือที่บูรณาการระหวํางศาสตร๑ โดยใช๎
กระบวนการจัดการความรู๎ของ (Szulanski, 1996) 

7. ถอดบทเรียนจากการใช๎สื่อของแตํละสถาบันการศึกษา 
8. พัฒนาสูํนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 

ลําปาง และโรงเรียนเครือขําย 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได๎จากการจัดการความรู๎การบริหารจัดการ STEM Education สูํโรงเรียนเครือขําย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา   สรุปจากการดําเนินกิจกรรมโดยใช๎เครื่องมือ AAR  วนัที่  27  กันยายน 2560 
 
เครื่องมือในการจัดการความรู๎ในการดําเนินการครั้งนี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช๎สารสนเทศเพ่ือกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ และไมํใช๎สารสนเทศเพ่ือสามารถดึงความรู๎ฝ๓งลึกของแตํละบุคคลออกมา เพ่ือ
ความหลากหลายในการดําเนินกิจกรรม (นภัสวรรณ ไทยานันท๑, 2559)  เริ่มต๎นจากการวางเปูาหมายของโครงการ
โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎คือ Brainstorming  มีการนําเปูาหมายหลักขององค๑กร คือ เกษตรอุตสาหกรรม 
เป็นโจทย๑เพ่ือเชื่อมโยงแตํละศาสตร๑เข๎าด๎วยกัน และเป็นแนวทางที่งํายตํอการประชาสัมพันธ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เมื่อรวบรวมทีมงานได๎ตํอไปเป็นการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎แบบ Community Practice โดยทุกคนเลํา

มทร.ล๎านนา ลําปาง       (เกษตรอุตสาหกรรม) 

ประชาสัมพันธ๑หาทีมงาน(หัวหอก) 

ทีมงานแบบบูรณาการศาสตร๑(หอก) 

ประชุมทีมงาน 
เลือกโรงเรียนเครือขําย นําเสนอModel of Module 

“เกษตรอุตสาหกรรม” 

อบรมครูเครือขําย ปรับ Module 
เลือก Module 

ลงพื้นที่โรงเรียนเครือขําย 

คณาจารย๑ 

เจ๎าหน๎าที่ 

เอกสารเบิก-จ่าย 

บันทึกภาพ-รายงาน 

รายงานผลการใช้
Module 

ติดตาม/ถอดองค๑ความรู๎ 

รายงานการใช๎Module 

คูํมือการดําเนินกิจกรรม 

พัฒนาModuleรํวมกัน 
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ประสบการณ๑ที่ใช๎ STEM ในการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสูํการสร๎างทีมงานบูรณาการระหวํางศาสตร๑ (กลุํมยํอย) 
เพ่ือบริหารจัดการโมดูลที่จะเกิดขึ้น จากนั้นมีการทําแบบจําลองโมดูลขึ้นเพ่ือนําเสนอตํอโรงเรียนเครือขําย รวมถึง
การจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ STEM Education แกํตัวแทนบุคลากรครูจากโรงเรียนเครือขําย โดยการใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎แบบ Social Network Service และ Blog เข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการและการ
ติดตํอสื่อสารระหวํางโรงเรียนเครือขํายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง  เมื่อมีการลงพ้ืนที่
เพ่ือสํงถํายสื่อการสอนรูปแบบโมดูลสูํโรงเรียนเครือขําย เครื่องมือที่ใช๎ในการบริหารจัดการในชํวงท๎ายคือ After 
Action Review (AAR)  นําไปสูํคูํมือกิจกรรมแตํละกิจกรรม 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การดําเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงโดยใช๎ STEM Education เป็นสื่อในการเชื่อมโยงสูํ
โรงเรียนเครือขํายมีความหลากหลายในการลงพื้นท่ี ทั้งการนําโมดูลไปใช๎ในการเรียนในรายวิชาของโรงเรียน  และ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ของโรงเรียน สิ่งที่ได๎รับจากการกิจกรรมในด๎านนวัตกรรมคือ โมดูลที่เกิดขึ้น
ระหวํางการดําเนินกิจกรรม อาทิ จดหมายพารวย, IoT (Internet of Things), Stem for Start Up,  เถ๎าแกํน๎อย 
4.0, Aqua polish, ไฟฟูามหาสนุก, มหัศจรรย๑อาหารล๎านนา ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นการบูรณาการระหวํางศาสตร๑และ
การระดมสมองรํวมกับบุคลากรครูจากโรงเรียนที่จะใช๎สื่อ  และเพ่ือจัดชุดสื่อการสอนนําไปสูํโรงเรียนเครือขําย ซึ่ง
มีความแตกตํางจากสื่อ STEM ที่ทางโรงเรียนเครือขํายเคยได๎รับ ที่เป็นชุดสําเร็จรูปโดยการซื้อจากงบประมาณของ
ทางโรงเรียน 
 
บรรณานุกรม 
จํารัส สุวรรณเวลา. (2549). การจัดการความรู๎ในยุคสังคมฐานความรู๎. สืบค๎นเมื่อ กันยายน 5, 2550, จาก 

http://qa.bu.ac.th/program/KM49  
นภัสวรรณ ไทยานันท๑. 2559. “เครื่องมือสามัญประจําKM”. Measurement Analysis and KM.      
               (ลําดับที่ 122  พฤษภาคม-มิถุนายน), 2-3. 
Szulanski. 1996. Knowledge management current issues and challenges. IRM Press. 
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 การจัดการองค๑ความรู๎ในเรื่อง การพัฒนาบัตรประจําตัวบัณฑิต มทร.ล๎านนา เพ่ือการสืบค๎นอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน๑ในการค๎นหาตําแหนํงที่นั่งของบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ให๎สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการองค๑ความรู๎ในครั้งนี้ใช๎รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ในการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งได๎ออกแบบรูปแบบการค๎นหาเป็น 
3 สํวน นั่นคือ 1) การจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตแบบใหมํโดยใช๎ภาษา Visual Basic .net ในการเขียนโปรแกรม
และใช๎ Microsoft Access เป็นฐานข๎อมูล ซึ่งรายละเอียดข๎อมูลบนบัตรประจําตัวบัณฑิตประกอบด๎วย ชื่อ-สกุล
ของบัณฑิต เลขประจําตัวบัณฑิต เป็นต๎น 2) เว็ปไซต๑ในการค๎นหาตําแหนํงที่นั่งบัณฑิตโดยใช๎ภาษา PHP ในการ
เขียนโปรแกรมและใช๎ MySQL เป็นฐานข๎อมูล โดยสามารถค๎นหาตําแหนํงที่นั่งของบัณฑิตจาก ชื่อ-สกุลของบัณฑิต 
หรือเลขประจําตัวบัณฑิต การแสดงผลของโปรแกรมได๎ระบุแถวและลําดับที่นั่งของบัณฑิต พร๎อมทั้งแผนผังของ
ตําแหนํงที่นั่ง 3) ปูายไวนิลขนาดใหญํแสดงแถวของบัณฑิต และปูายถือหน๎าแถวของบัณฑิต ซึ่งแสดงแถวตามเลข
ประจําตัวบัณฑิตในแตํละชํวง นอกจากนี้ได๎ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตํอรูปแบบการค๎นหาทั้ง 3 สํวน โดย
กลุํมเปูาหมายคือ บัณฑิต มทร.ล๎านนา ที่เข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได๎ตอบ
แบบสอบถามผํานแท็บเล็ต โดยวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณตามหลักการทางสถิติ เชํน ร๎อยละ คะแนนเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนการข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎วิธีพรรณนาวิเคราะห๑ 
 สรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีความพึงพอใจสูงสุดในแตํละรูปแบบการค๎นหา 
พบวํา ในสํวนของบัตรประจําตัวบัณฑิต แสดงข๎อมูลได๎ชัดเจน ครบถ๎วน ในสํวนของเว็บไซต๑ในการค๎นหาตําแหนํงที่
นั่งบัณฑิต สามารถค๎นหาและแสดงผลได๎อยํางรวดเร็ว ในสํวนของปูายไวนิลขนาดใหญํแสดงแถวของบัณฑิต และ
ปูายถือหน๎าแถวของบัณฑิต ทําให๎บัณฑิตมองเห็นได๎อยํางชัดเจน 
 
Summary 
 Knowledge Management about Graduate Identity Card development at Rajamangala 
University of Technology Lanna (RMUTL) for effective searching was created to convenient and 
quick search the seat position of graduate in graduation ceremony. This knowledge 
management uses the System Development Life Cycle model (SDLC) to design operational 
procedures. Searching design has three parts. First, using Visual Basic .Net which is programming 
language create the new Graduate Identity Card and use Microsoft Access as a database. They 
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include information as graduate’s name and graduate’s code. Second, using PHP programming 
language create website to search the seat position of graduate and use Microsoft Access as a 
database. Graduate can search the seat position via website which entry graduate’s data, as 
graduate’s name and graduate’s code. Finally, big vinyl board for present the row of graduate 
and the signboard in front of graduate row display the graduate’s row in graduation ceremony 
hall, the row by range of graduate’s code. In addition, we study graduates’ opinion about three 
searching design. The target group was graduate of RMUTL who attend graduation ceremony in 
graduation of the academic year 2015. They access to answer the questionnaire via tablet. In 
analyzing quantitative data, percentage, mean scores, and standard deviation were applied. In 
analyzing qualitative data, descriptive analysis was implemented.  

The results of the questionnaire of the most satisfied in each design, Graduate Identity 
Card present information clearly and completely. Website for searching the seat position of 
graduate help them to search and display quickly. Big vinyl board and the signboard in front of 
graduate row are clear. 
 
ค าส าคัญ :  บัตรประจําตัวบัณฑิต บัตรบัณฑิต เลขประจําตัวบัณฑิต มทร.ล๎านนา  
 
บทน า 
 ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรในแตํละปี กองพัฒนานักศึกษา(กพน.) จะดําเนินการจัดทําและจัดสํง
บัตรประจําตัวบัณฑิตให๎กับพ้ืนที่สําหรับแจกให๎กับบัณฑิต โดยบัตรประจําตัวบัณฑิตเดิมจะเป็นบัตรที่ไมํมีข๎อมูล
บัณฑิตต๎องเขียนข๎อมูลด๎วยตนเอง และจากการสังเกตการณ๑ในวันซ๎อมใหญํและวันรับจริงพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรพบป๓ญหาคือ 1) บัณฑิตไมํกรอกข๎อมูลตนเองลงในบัตรประจําตัวบัณฑิต และไมํมีการตรวจสอบแถวและลําดับ
ที่นั่งผํานเว็บไซต๑ที่ กพน. จัดทําไว๎ให๎ จึงทําให๎บัณฑิตไมํทราบแถวของตนเอง 2) จากป๓ญหาข๎อที่ 1 กพน. ได๎จัดทํา
รายชื่อบัณฑิตติดที่บอร๑ด เพ่ือเป็นอีก 1 ชํองทางให๎บัณฑิตตรวจสอบแถวตนเอง แตํป๓ญหาที่พบคือขนาดตัวหนังสือ
ที่บอร๑ดมีขนาดเล็ก ค๎นหาได๎ยาก รอบเช๎าจะพบป๓ญหาเพ่ิมเติมคือแสงสวํ างไมํเพียงพอ มืด และเมื่อบัณฑิตเข๎า
ตรวจสอบแถวตนเองที่บอร๑ดพร๎อมกันเป็นจํานวนมาก ทําให๎บอร๑ดเกิดการฉีกขาด ชํารุดเสียหาย และหลํนตกอยูํ
กับพ้ืน 3) การค๎นหาแถวบัณฑิตผํานเว็บไซต๑ เป็นการค๎นหาจากไฟล๑ PDF ซึ่งมีรายชื่อบัณฑิตประมาณ 5,000 คน 
จึงทําให๎การค๎นหายากลําบากมาก ต๎องใช๎เวลาในการค๎นหาที่นาน ทําให๎บัณฑิตไมํคํอยค๎นหาผํานเว็บไซต๑จากไฟล๑ 
PDF 4) การประชาสัมพันธ๑ทําความเข๎าใจกับบัณฑิตยังไมํทั่วถึง ทําให๎บัณฑิตไมํคํานึงถึงความสําคัญของบัตร
ประจําตัวบัณฑิต แถวและลําดับที่นั่งของบัณฑิต และมีการบรรยายให๎ข๎อมูลบัณฑิตเกี่ยวกับแนวปฏิบั ติที่บัณฑิต
ต๎องรับทราบและปฏิบัติยังไมํเพียงพอและทั่วถึง  

ดังนั้นจากป๓ญหาที่กลําวมาข๎างต๎น  สํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) จึงได๎หารือรํวมกับ 
กพน. วางแผนจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดีในพิธีพระราชทานปริญญา โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎
งาน เพ่ือให๎การจัดทําแนวปฏิบัติแบบใหมํ มีความสะดวก รวดเร็ว เข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย มีการประชาสัมพันธ๑และ
บรรยายให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว เตรียมความพร๎อมในการเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิตอยําง
ทั่วถึง  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให๎บัณฑิตสามารถค๎นหาแถวและลําดับในแถวได๎งําย สะดวก รวดเร็ว  
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วิธีการด าเนินงาน (KM Process) 
1. บํงชี้ความรู๎ ศึกษาปรัชญา และวิสัยทัศน๑ของหนํวยงานสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เพ่ือให๎การจัดการความรู๎สอดคล๎องกับปรัชญาของหนํวยงานคือ “สํงเสริมวิชาการ บริหารจัดการด๎วยไอที” 
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของหนํวยงานคือ “นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการข๎อมูลด๎านวิชาการอยํางมี
ประสิทธิภาพ” จึงมีการกําหนดองค๑ความรู๎ด๎วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งาน ได๎รวบรวม
แหลํงความรู๎ด๎านไอทีจากนักศึกวิชาการคอมพิวเตอร๑ในหนํวยงาน เอกสารการปฏิบัติงานเดิมทั้งในหนํวยงานและ
ภายนอกหนํวยงานที่มีการปฏิบัติงานรํวมกัน สัมภาษณ๑ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงาน
ภายนอก ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม มีการจัดประชุมรํวมกันระหวํางพ้ืนที่ ศึกษา
ป๓ญหาจากการลงพ้ืนที่สังเกตการในสถานการจริงในวันซ๎อมยํอย มทร.ล๎านนา เชียงใหมํ และวันซ๎อมใหญํ มทร.
ธัญบุรี จดบันทึกป๓ญหา สังเกตกระบวนการแบบเดิมที่ปฏิบัติงานอยูํ เก็บรวบรวมข๎อมูลป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ 
เพ่ือประชุมหาแนวทางปฏิบัติที่ดีให๎พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

2. สร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํ โดยได๎กําหนดองค๑ความรู๎ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 4 เรื่อง คือ ปรับปรุงบัตรประจําตัวบัณฑิต ปรับปรุงการค๎นหาแถวและลําดับในแถว 
ปรับปรุงปูายค๎นหาแถวและลําดับในแถว และการประชาสัมพันธ๑ จึงได๎หาองค๑ความรู๎ใหมํๆ ขึ้น เพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และรายงานผลได๎ทันที ด๎วยการทบทวนกระบวนการ และ
เครื่องมือที่ใช๎ปฏิบัติงานแบบเดิม แล๎วพิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งานคือ เขียนโปรแกรม
เพ่ือจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตที่มีข๎อมูลบัณฑิตและเลขประจําตัวบัณฑิตครบถ๎วน จัดทําเว็บไซต๑สําหรับการค๎นหา
แถว ลําดับในแถว และการแสดงผลผังที่นั่งบัณฑิต ปรับปรุงปูายตรวจสอบแถวรูปแบบใหมํมีตัวหนังสือใหญํขึ้น
มองเห็นได๎ชัดเจนในระยะไกล ทําการประชาสัมพันธ๑ให๎บัณฑิต อาจารย๑กํากับแถวให๎รับทราบแนวทางปฏิบัติและ
หน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบ  

3. จัดการความรู๎ให๎เป็นระบบ ด๎วยการออกแบบระบบฐานข๎อมูลสําหรับจัดเก็บข๎อมูลเพ่ือจัดทําบัตร
ประจําตัวบัณฑิต ระบบค๎นหาแถว/ลําดับที่นั่งบัณฑิต ข๎อมูลสําหรับจัดทําปูายไวนิลขนาดใหญํ โดยการศึกษาจาก
เอกสารแบบเดิม  จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือแจ๎งให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ เขียน
โปรแกรมจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตด๎วยภาษา Visual Basic .NET 2005 และออกแบบระบบค๎นหาแถวและ
ลําดับในแถวบัณฑิต ด๎วยภาษา PHP  

4. ประมวลและกลั่นกรองความรู๎ ด๎วยการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการ  ดังนี้ 
4.1 บัตรประจําตัวบัณฑิต ปรับปรุงจากเดิมบัตรประจําตัวบัณฑิตที่แจกให๎บัณฑิตทุกพ้ืนที่จะไมํมี

ข๎อมูลตนเองบนบัตร บัณฑิตต๎องเขียนข๎อมูลด๎วยตนเอง ซึ่งบัณฑิตหลายคนไมํเขียนข๎อมูลลงบนบัตร ทําให๎บัณฑิต
เสียเวลาในการเขียนข๎อมูลในวันซ๎อมใหญํและไมํทราบแถวของตนเอง จึงปรับเปลี่ยนใหมํด๎วยการจัดพิมพ๑บัตร
ประจําตัวบัณฑิตพร๎อมข๎อมูลบนบัตร ทําให๎ลดป๓ญหาดังกลําว และอํานวยความสะดวกให๎บัณฑิตให๎การนําเลข
ประจําตัวบัณฑิตไปค๎นหาแถวและลําดับในแถวงํายยิ่งขึ้น บัตรมีความสวยงาน พกพาได๎สะดวก 
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การปฏิบัติงานแบบเดิม การปฏิบัติงานแบบใหม่ 
 

 

 
4.2 การค๎นหาแถวและลําดับในแถว แบบเดิม กพน จัดทํารายชื่อเป็นไฟล๑ PDF ประกาศผําน

เว็บไซต๑ ทําให๎เกิดป๓ญหาบัณฑิตค๎นหาแถวและลําดับในแถวได๎ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการค๎นหาแถวและลําดับใน
แถวใหมํ ด๎วยการพัฒนาระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวผํานเว็บไซต๑ สามารถค๎นหาได๎จาก เลขประจําตัวบัณฑิต 
ชื่อ หรือนามสกุล ระบบจะแสดงข๎อมูลแถวและลําดับในแถว และยังสามารถแสดงผังที่นั่งในห๎องประชุมในวันรับ
จริงได๎อีกด๎วย 

การปฏิบัติงานแบบเดิม การปฏิบัติงานแบบใหม่ 

 

 

 

 
4.3 ปูายค๎นหาแถวและลําดับในแถว เปลี่ยนแปลงจากเดิมใช๎พิมพ๑รายชื่อนักศึกษาตามแถวฝ๓่งซ๎าย

และฝ๓่งขวาบนกระดาษ A4 แล๎วติดที่บอร๑ดเพ่ือให๎บัณฑิตตรวจสอบแถวและลําดับในแถวของตนเอง ป๓ญหาที่พบ
คือ นักศึกษาไมํตรวจสอบจากเว็บไซต๑มากํอน จึงแยํงกันตรวจสอบที่บอร๑ดซึ่งขนาดตัวหนังสือมีขนาดคํอนข๎างเล็ก 
เมื่อมบีัณฑิตแยํงกันมากๆ ทําให๎บอร๑ดที่ติดเกิดความเสียหาย จึงได๎เปลี่ยนแปลงแบบใหมํคือ จัดทําปูายขนาดใหญํ
ที่แสดงชํวงของเลขประจําตัวบัณฑิตในแตํละแถวของฝ๓่งซ๎ายและฝ๓่งขวาที่มีตัวเลขประจําตัวบัณฑิตขนาดใหญํ 
สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนในระยะไกล จึงชํวยลดป๓ญหาดังกลําวไปได๎มาก 
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การปฏิบัติงานแบบเดิม การปฏิบัติงานแบบใหม่ 

 

  
4.4 การประชาสัมพันธ๑ เดิมพ้ืนที่ตํางๆ จะดําเนินการจัดทําไฟล๑นําเสนอด๎วยตนเอง แตํป๓จจุบัน

ได๎มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจําตัวบัณฑิต ปรับเปลี่ยนกระบวนการค๎นหาแถวและลําดับในแถว  และ
ปรับเปลี่ยนรายชื่อที่ติดบอร๑ดเป็นปูายไวนิลขนาดใหญํ จึงได๎ปรับเปลี่ยนผู๎จัดทําไฟล๑นําเสนอคือ สวท. เพ่ือจัดทําไฟน๑
นําเสนอ นําเสนอไฟล๑ให๎แตํละพ้ืนที่ได๎รับทราบเพ่ือนําไปนําเสนอให๎บัณฑิตแตํละพ้ืนที่ตํอไป ทําให๎บัณฑิตทุกพ้ืนที่
ได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน  

การปฏิบัติงานแบบเดิม การปฏิบัติงานแบบใหม่ 
 
พ้ืนที่ตํางๆ จะดําเนินการจัดทําไฟล๑นําเสนอ 

ด๎วยตนเอง 

 
 

5.  การเข๎าถึงความรู๎ ทําการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทั้งภายในหนํวยงานและพ้ืนที่ ผําน Video 
Conference เพ่ือนําเสนอและสาธิตสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ แจ๎งเว็บไซต๑พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร สําหรับค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิต เพ่ือค๎นหาอํานวยความสะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูล จัดทํา
หนังสือสํงบัตรประจําตัวบัณฑิตให๎แตํละพ้ืนที่พร๎อมคําชี้แจงแนวปฏิบัติในการแจกบัตรประจําตัวบัณฑิต เพ่ือให๎ทุก
พ้ืนที่ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎จัดประชุมรํวมกับคณะกรรมการการปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ สวท.  และ กพน. เพ่ือสรุปป๓ญหาและรับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากที่ประชุม บัตรประจําตัวบัณฑิตได๎
พัฒนาด๎วยภาษา VB.Net 2005 แล๎วใช๎ Microsoft Access เป็นฐานข๎อมูล ให๎โปรแกรมจัดทําบัตรประจําตัว
บัณฑิตเป็นไฟล๑ PDF แล๎วนําสํงโรงพิมพ๑เพ่ือจัดพิมพ๑และทํารอยปรุบัตรประจําตัวบัณฑิตให๎มีขนาดเทํากับบัตร
ประจําตัวประชาชนทําให๎สะดวกในการพกพา นอกจากนี้บัตรประจําตัวบัณฑิตชํวยอํานวยความสะดวกให๎กับ
บัณฑิตในการค๎นหาแถวและลําดับในแถวของตนเองผํานเว็บไซต๑ปูายไวนิลขนาดใหญํ ปูายถือ จากเลขประจําตัว
บัณฑิตที่แสดงบนบัตรประจําตัวบัณฑิต เว็บไซต๑ค๎นหาแถว ลําดับในแถว และการแสดงผลตําแหนํงที่นั่งใน
หอประชุม ณ มทร.ธัญบุรี ได๎พัฒนาเว็บไซต๑โดยใช๎ภาษา PHP และใช๎ My SQL เป็นฐานข๎อมูล ที่ประชุมได๎ให๎
ความเห็นและมีการปรับแก๎ไขตามที่ประชุมทําให๎เว็บไซต๑ใช๎งานได๎สะดวก ไมํซับซ๎อน สามารถแสดงผลได๎รวดเร็ว 
ปูายไวนิลขนาดใหญํ และปูายถือหน๎าแถวบัณฑิต เป็นการแสดงแถวตามชํวงของเลขประจําตัวบัณฑิต ปูายไวนิลมี
ขนาดใหญํทําให๎สามารถมองเห็นได๎ในระยะไกล ที่ประชุมได๎ให๎ความคิดเห็นในการจัดวางข๎อความบนปูาย จึงมีการ
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ปรับปรุงแก๎ไขตามที่ประชุมโดยนํารูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) ซึ่งเป็นที่นิยมในการนํามาใช๎ในการพัฒนา
ระบบงาน ดังที่ระบบสารสนเทศขําวสารสถาบันราชภัฏยะลาผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต ที่จัดทําขึ้นเพ่ือจัดการการ
นําเสนอขําวสารของสถาบันราชภัฏยะลา ให๎มีความสะดวก รวดเร็ว โดยผู๎ใช๎มีความพึงพอใจตํอการใช๎ระบบ
สารสนเทศในระดับดีมาก(นายศิริชัย นามบุรี, 2546, หน๎า 112-120) 

7. การเรียนรู๎ จากการประชุมผลการดําเนินงาน และนําเสนอความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ผํานมา ทําให๎มี
การปรึกษาหารือซึ่งกันและกันของการดําเนินงานระหวําง สวท. และ กพน. ที่ต๎องทํางานรํวมกัน ใช๎ข๎อมูลบัณฑิต
รํวมกัน จึงมีการพิจารณารํวมกันที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งานเพ่ิมมากขึ้นให๎ครอบคลุมทุก
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น มีความรวดเร็ว ถูกต๎อง และ
สามารถสรุปผลได๎ทันที โดยรํวมกันศึกษาใบเช็คชื่อแตํละแถวของบัณฑิตในวันซ๎อมใหญํและวันรับจริง เดิมจัดทํา
ด๎วย Microsoft Excel ทําให๎เกิดความยุ๎งยากเมื่อมีการตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมํเข๎ารับ และเมื่อมีการย๎ายบัณฑิตต๎อง
ทําการจัดแบํงหน๎าใน Microsoft Excel ใหมํ รวมถึงการสํงรายชื่อบัณฑิตที่ขาดซ๎อมยํอยของแตํละพ้ืนที่เดิมไมํมี
รูปแบบในการจัดสํงทําให๎การจัดสํงรายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอยมายัง กพน.  มีหลากหลายชํองทาง เชํน E-mail  e-
office Facebook Line เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของแบบฟอร๑มสํงรายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอย เชํน 
ไฟล๑รูปภาพ Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Access เป็นต๎น ทําให๎การรวบรวมข๎อมูลทําได๎คํอย
ข๎างยากและลําช๎า ดังนั้น จึงหารือที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกลําวด๎วยระบบสารสนเทศ เพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
ทําได๎รวดเร็ว ถูกต๎อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการพัฒนาระบบและการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการพัฒนาระบบพิมพ๑บัตรประจําตัวบัณฑิตทําให๎บัตรประจําตัวบัณฑิตมีข๎อมูลแสดงบนบัตรได๎ชัดเจน 
ครบถ๎วนมากขึ้น มีขนาดบัตรที่เหมาะสม สะดวกในการจัดเก็บและพกพา และคําอธิบายบนบัตรอธิบายเข๎าใจได๎
งํายขึ้น สามารถสํงออกข๎อมูลแถวและลําดับในแถวของเลขประจําตัวบัณฑิตในแตํละชํวง  เพ่ือนําไปจัดพิมพ๑เป็น
ปูายขนาดใหญํและเขียนลงบนปูายถือหน๎าแถวได๎สะดวกยิ่งขึ้น ในสํวนของระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวผําน
เว็บไซต๑ทําให๎สามารถค๎นหาแถวและลําดับในแถวได๎งําย สะดวก รวดเร็ว และแสดงผลได๎ชัดเจน ดังการพัฒนา
ระบบและการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให๎ที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต 
 สวท. ได๎ทําการสุํมสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตในวันซ๎อมใหญํ จํานวน 100 คน พบวํา 
 1. บัตรประจําตัวบัณฑิต พบวําบัณฑิตมีความพึงพอใจในข๎อมูลบนบัตรแสดงข๎อมูลได๎ชัดเจน ครบถ๎วน
มากที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.43 ลองลงมาคือคําอธิบายบนบัตรอธิบาย เข๎าใจได๎งําย อยูํในระดับดี
มาก คิดเป็นร๎อยละ 4.15 ลองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดบัตรประจําตัวบัณฑิต อยูํในระดับดีมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 4.02 ลองลงมาคือความสะดวกในการจัดเก็บและพกพาได๎งําย อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.02 และ
บัณฑิตมีความพึงพอใจในความสวยงามของบัตรประจําตัวบัณฑิตน๎อยที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.00  

2. ระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิตออนไลน๑ บัณฑิตมีความพึงพอใจในความรวดเร็วในการค๎นหา
และแสดงผลมากที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.64 ลองลงมาคือความสะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูล อยูํใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.53 ลองลงมาคือความงํายตํอการใช๎งานระบบ อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.33 
ลองลงมาคือความถูกต๎องของการแสดงข๎อมูล อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.28 และความสวยงามของการ
แสดงผลผังที่นั่งมีความพึงพอใจน๎อยที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.23  

3. ปูายไวนิลขนาดใหญํ บัณฑิตมีความพึงพอใจในการมองเห็นได๎ชัดเจนมากที่สุด  อยูํในระดับดีมาก คิด
เป็นร๎อยละ 4.52 ลองลงมาคือข๎อความชัดเจนเข๎าใจได๎งําย อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.27 ลองลงมาคือ
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ความเหมาะสมขนาดของตัวอักษร อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.26 ลองลงมาคือความเหมาะสมในการใช๎สี
ของตัวอักษร อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.03 และการจัดวางข๎อความและสํวนประกอบตํางๆ บนปูายมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.03  

4. ปูายถือหน๎าแถวบัณฑิตบัณฑิตมีความพึงพอใจในการมองเห็นได๎ชัดเจนมากที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิด
เป็นร๎อยละ 4.23 ลองลงมาคือข๎อความชัดเจนเข๎าใจได๎งําย อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.18 ลองลงมาคือ
ความเหมาะสมขนาดของตัวอักษร อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.11 ลองลงมาคือความเหมาะสมในการใช๎สี
ของตัวอักษร อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.00 และการจัดวางข๎อความและสํวนประกอบตํางๆ บนปูายมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 4.00 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1) สรุป 
บทความนี้เป็นการแสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัตรประจําตัวบัณฑิต มทร.ล๎านนา เพ่ือการสืบค๎น

อยํางมีประสิทธิภาพ จากแนวปฏิบัติแบบเดิมสูํแนวปฏิบัติแบบใหมํ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑
ในแตํละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนของการตอบแบบสอบถามผู๎จัดทําได๎นําแท็บเล็ตเข๎ามาใช๎ในการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต ทําให๎ไมํต๎องสิ้นเปลืองกระดาษในการจัดทําแบบสอบถาม จากการทําเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณ๑ไอทีเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งาน สํงผลให๎ข๎อมูลบนบัตรประจําตัวบัณฑิตมีข๎อมูลที่ชัดเจน 
ครบถ๎วน มีการอธิบายแนวปฏิบัติหลังบัตรประจําตัวบัณฑิตได๎ชัดเจน เข๎าใจได๎งําย ขนาดของบัตรมีขนาดกะทัดรัด 
งํายตํอการพกพา นอกจากนี้การค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิตได๎ปรับปรุงแนวปฏิบัติใหมํด๎วยการค๎นหาแถว
และลําดับในแถวออนไลน๑ ทําให๎มีความรวดเร็วในการค๎นหา และแสดงผล สะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูล งํายตํอการ
ใช๎งาน การแสดงผลถูกต๎อง สวยงาน เข๎าใจได๎งําย ในสํวนของบอร๑ดแสดงรายชื่อและแถวบัณฑิต ได๎มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นปูายขนาดใหญํที่แสดงแถวของบัณฑิตตามชํวงของเลขประจําตัวบัณฑิต ทําให๎บัณฑิตมองเห็นปูาย
ได๎ชัดเจน ข๎อความบนปูายชัดเจนเข๎าใจได๎งําย สํวนปูายถือหน๎าแถวบัณฑิตได๎ปรับเปลี่ยนเพิ่มชํวงของเลขประจําตัว
บัณฑิตของแถวนั้นๆ บนปูายถือหน๎าแถวบัณฑิต ทําให๎ปูายถือหน๎าแถวมีประโยชน๑เพิ่มมากขึ้น  

ผลการประเมินความพึงพอใจของบัตรประจําตัวบัณฑิต บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข๎อมูลบน
บัตรแสดงข๎อมูลได๎ชัดเจน ครบถ๎วน ในสํวนของความพึงพอใจระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิต บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการค๎นหาและแสดงผล ในสํวนของปูายขนาดใหญํและปูายถือหน๎า
แถวบัณฑิตมีความพึงพอในในระดับมากที่สุด จากการที่บัณฑิตมองเห็นข๎อมูลบนปูายได๎ชัดเจน การเปลี่ยน
กระบวนการทํางานแบบเดิมไปเป็นแบบใหมํสํงผลให๎ลดป๓ญหาตํางๆ ลงได๎อยํางเห็นได๎ชัดเจน เป็นที่หน๎าพอใจกับ
ผู๎จัดทําและผู๎ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากครั้งที่ผําน 

สรุปขั้นตอนการพัฒนาบัตรประจําตัวบัณฑิต เพ่ือการสืบค๎นอยํางมีประสิทธิภาพ 

ฐานข๎อมูลบัณฑิต

เว็บไซต๑ค๎นหาแถว
และลําดับในแถว

โปรแกรมพัฒนา
ด๎ายภาษา VB.Net

สํงออกไฟล๑ทําบัตร
ประจําตัวบัณฑิต

สํงออกไฟล๑ทําปูายไว
นิลขนาดใหญํ

สํงออกไฟล๑เลข
ประจําตัวบัณฑิตเขียน

ปูายถือหน๎าแถว

สวท.สํงไฟล๑บัตรประจําตัว
บัณฑิตให๎โรงพิมพ๑ยจัดพิมพ๑

และทํารอยปรุ

สวท.สํงไฟล๑ให๎โรงพิมพ๑ทํา
ปูายไวนิลขนาดใหญํ

กพน.พิมพ๑ชํวงของเลข
ประจําตัวบัณฑิตบนปูายถือ

หน๎าแถวบัณฑิต

กพน.แขวนปูายไวนิลขนาด
ใหญํบริเวณจุดต้ังแถวบัณฑิต

สวท.สํงบัตร
ประจําตัวบัณฑิต
ให๎แตํละพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีแจกบัตร
ประจําตัวบัณพิต

สําหรับผ๎ูมาซ๎อมยํอย

บัณฑิตค๎าหาแถวและลําดับ
ในแถวจากเลขประจําตัว

บัณฑิต

เปิดเว็บไซต๑สําหรับค๎นหา
แถวและลําดับในแถวตามวัน

และเวลาท่ีกําหนด
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2) ข้อเสนอแนะ 
ผู๎ปฏิบัติงานและคณะอนุกรรมการแผนกจัดเรียงปริญญาบัตร และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดเรียงรายชื่อ

บัณฑิตแนะนําให๎มีการพัฒนาตํอให๎สํวนอื่นๆ ที่มีการใช๎ฐานข๎อมูลรํวมกัน เชํน การพิมพ๑ใบเช็คชื่อแตํละแถว การสํง
รายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอยออนไลน๑ เป็นต๎น ซึ่งจะทําให๎การแก๎ ไขข๎อมูลมีความสะดวก รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ชํวยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและสร๎างแนวปฏิบัติที่ดีตํอๆ ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การดําเนินงานครั้งนี้สําเร็จผลด๎วยดี ผู๎จัดทําขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมเกียรติ  วงษ๑พานิช 
ผู๎อํานวยการสํานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ที่กรุณาให๎คําปรึกษา 
ความคิดเห็น และคําติชม ขอขอบพระคุณผู๎อํานวยการสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน ที่กรุณาตรวจสอบ 
ชี้แนะแนวทางการจัดทําบทความ ขอขอบพระคุณ ผู๎ปฏิบัติงานและคณะอนุกรรมการแผนกจัดเรียงปริญญาบัตร 
และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดเรียงรายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ที่กรุณาให๎ข๎อมูล 
คําแนะนํา ในระหวํางการเก็บข๎อมูลและพัฒนาระบบงานวิจัยในครั้งนี้ 
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Applying Application technology for the process of  
creating community tourism routes. 
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บทสรุป 

การดําเนินการจัดการความรู๎สูํชุมชน โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สําหรับกระบวนการจัดทําเส๎นทาง
ทํองเที่ยวโดยชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ สร๎างองค๑ความรู๎ให๎ชุมชน โดยมุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ถึงกระบวนการจัดการ 
การทํองเที่ยวที่ดี อีกทั้งเพ่ือให๎เห็นถึงแนวทาง วิธีการของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ 
และมํุงหวังให๎ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในป๓จจุบัน ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับ
ชุมชนมากขึ้น โดยใช๎กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎และการถํายทอด จากนักวิจัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา (RMUTL) สูํบุคลากรในชุมชน อาศัยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีของระบบติดตามด๎วย
ดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) ผํานแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ ซึ่งจาก
การดําเนินการพบวํา การจัดการความรู๎ในครั้งนี้ สามารถยกระดับศักยภาพความรู๎ของบุคลากรในชุมชน ตํอการ
จัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนที่มีคุณภาพได๎เป็นอยํางดี และสามารถขยายผลในการถํายทอดองค๑ความรู๎ ตํอไป
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการตอบโจทย๑ของการจัดการความรู๎ตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ําอยํางแท๎จริง  

 
Summary 

The Knowledge Management process for the community using application technology 
for the process of creating community tourism routes. It has the purpose for create knowledge 
and the process that to learn how to manage good tourism for community and most important, 
to showcase the step or methods that creating a quality community tourism routes and hope 
the community will recognize the advancement of current technology, which relevant and 
more important for the community. This work is using process of knowledge management and 
knowledge transfer from the expert person of the Rajamangala University of Technology Lanna 
(RMUTL) are the methods for works to the people of the community, and apply the GPS 
Tracking System through a runner application program as learning tools. The results show that 
the knowledge management of this can increases ability people of the community and can be 
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extend the transfer knowledge effectively that is the answer to the problem of knowledge 
management from upstream to downstream. 

 
ค าส าคัญ : การจัดการทํองเที่ยว เส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน บริการเทคโนโลยีแผนที่ ระบบติดตามด๎วยดาวเทียม

บอกพิกัด แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง 
 
Keyword : Tourism Management, community tourism routes, Global Positioning System Service, 

GPS Tracking System,  runner application 
 
บทน า 

กระบวนการจัดทําแผนที่ทํองเที่ยว เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากการจัดทําแผนที่
ทํองเที่ยวที่ดี มีข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง แมํนยํา ยํอมทําให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎ทํองเที่ยวเกิดความเข๎าใจ ประทับใจ 
ในการทํองเที่ยว ณ แหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ซึ่งหลักของการจัดทําแผนที่ทํองเที่ยวนั้น ผู๎จัดทําแผนที่ทํองเที่ยว
จําเป็นต๎องทราบถึงหลักสําคัญ ซึ่งประกอบด๎วย 1. การกําหนดตําแหนํงแหลํงทํองเที่ยวและสถานที่จําเป็นตํอการ
ทํองเที่ยว ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด๎วยรายละเอียดดังนี้ เนื้อหาของแผนที่ ขอบเขตระวางแผนที่  ชื่อแผนที่ 
คําอธิบายสัญลักษณ๑ แหลํงที่มาของข๎อมูล มาตราสํวน เครื่องหมายทิศ 2. การกําหนดเส๎นทางสําหรับการทํองเที่ยว 
ซึ่งจะมีหนึ่งเส๎นทางหรือมากกวําก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับบริบทของแหลํงทํองเที่ยวและผู๎จัดทําแผนการทํองเที่ยวนั้นๆ  
 ซึ่งจากการจัดทํางานวิจัยภายใต๎หัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ของผู๎วิจัยรํวมกับชุมชนที่ผํานมานั้น 
พบวํา การจัดทําแผนที่การทํองเที่ยว หรือเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนโดยชุมชน ภายใต๎ภูมิศาสตร๑ที่อยูํในลักษณะ
ของพ้ืนที่ปุา มักพบป๓ญหาการกําหนดตําแหนํงแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางทํองเที่ยวที่มีความสัมพันธ๑กัน ถึงแม๎วํา
การบริการเทคโนโลยีแผนที่ประสิทธิภาพสูงที่เป็นที่นิยมในป๓จจุบัน (Google Map) จะสามารถกําหนดตําแหนํง
แหลํงทํองเที่ยวได๎อยํางถูกต๎องได๎ แตํกระนั้นก็มีข๎อจํากัดในเรื่องของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวที่อยูํ
ภายใต๎ภูมิศาสตร๑ในลักษณะของพ้ืนที่ปุา ซึ่งทําให๎การสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนที่ผํานมานั้น มักจะขาด
ข๎อมูลเส๎นทางทํองเที่ยวหรือมีข๎อมูลของเส๎นทางทํองเที่ยว ที่ยังขาดมีประสิทธิภาพของความถูกต๎อง แมํนยํา ซึ่งมี
ผลตํอการอธิบายหรือการแนะนําเส๎นทางทํองเที่ยวที่ถูกต๎องแกํนักทํองเที่ยว  

ด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงเป็นที่มาของ การจัดการความรู๎ให๎แกํชุมชน ที่ดําเนินการจัดทําแผนที่ทํองเที่ยวให๎ดี
ขึ้น โดยการใช๎องค๑ความรู๎ของนักวิชาการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ผํานการประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีของระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) โดยแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง เพ่ือ
ยกระดับองค๑ความรู๎ของผู๎จัดทําแผนที่ทํองเที่ยวในชุมชน ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในแนวทางการจัดทําเส๎นทาง
การทํองเที่ยว ที่ถูกต๎อง มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ตํอชุมชนตํอไป 
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วิธีการด าเนินงาน 
 การดําเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สําหรับกระบวนจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวโดย
ชุมชน เป็นการดําเนินการจัดการองค๑ความรู๎ จากนักวิจัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาสูํ
บุคลากรในชุมชน โดยการอาศัยความรู๎ ความสําเร็จจากการทดลอง ของการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีของระบบ
ติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) ผํานแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง มาดําเนินการสร๎างองค๑
ความรู๎ให๎แกํบุคลากรในชุมชน ที่ทําหน๎าที่ในการดําเนินการจัดทําแผนที่ เส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชน        

ซึ่งได๎ดําเนินการสร๎างความรู๎โดยใช๎หลักการของ “เกลียวโมเดล (Knowledge Spiral) หรือ SECI 
Model” เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) คือ “การใช้ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson 
Learned and Best Practices Databases) และการใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง  (Mentoring Programs)” 
และได๎ดําเนินการภายใต๎องค๑ประกอบของการจัดการความรู๎ที่ดี 3 ประการ คือ “บุคลากร กระบวนการ และ
เทคโนโลยี” ซึ่งการดําเนินงานมีรายละเอียดในแตํละข้ันตอนดังนี้ 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) 
 ดําเนินการใช๎กระบวนการทํางานของผู๎วิจัย และนักวิชาการ ที่ดําเนินการภายใต๎งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาชุมชนโดยการใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ผํานมา ซึ่งได๎ดําเนินการรํวมกัน มาทําการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ พูดคุยหารือ โดยใช๎ป๓ญหาที่พบจากการดําเนินงานในการจัดสร๎างแผนที่รํวมกับชุมชน นํามาเป็นประเด็น
หลักสําหรับการพูดคุย เพ่ือหาวิธีการ หรือกระบวนการทํางานที่จะสามารถเป็นประโยชน๑ตํอการดําเนินการวิจัย
และสร๎างองค๑ความรู๎แกํชุมชนที่เก่ียวข๎องได๎ 
 

การสกัดความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Externalization) 
 ดําเนินการสกัดองค๑ความรู๎จากผู๎วิจัยและนักวิขาการ ผํานการแสวงหาความรู๎ใหมํ (Knowledge 
Creation and Acquisition) และเทคโนโลยีสมัยใหมํ ที่สามารถนํามาแก๎ป๓ญหาจากการดําเนินงาน โดยมุํงทําการ
ค๎นหาและศึกษาระบบหรือแอพพลิเคชั่น ที่มีความสามารถในการแก๎ป๓ญหาให๎ตรงกับความต๎องการสําหรับการ
จัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนได๎ ภายใต๎เงื่อนไข คือ มีความถูกต๎อง แมํนยํา ใช๎งบประมาณน๎อย มีความสะดวก 
และเข๎าใจได๎งําย ตํอการดําเนินการถํายทอดความรู๎สูํชุมชน 

 
การรวบรวมความรู้ (Combination) 
 ดําเนินการนําเทคโนโลยีที่ผํานกระบวนการศึกษา (ระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS 

Tracking System) ผํานแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง) มาทําการทดลองใช๎งาน เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางและขั้นตอน
การใช๎ที่ถูกต๎อง รวมถึงเพ่ือให๎ทราบถึงข๎อจํากัดของเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพ่ือให๎การประยุกต๑การใช๎งานเกิดความ
เหมาะสมกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และปูองกันหรือลดข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช๎เทคโนโลยี 
รวมถึงเพ่ือเตรียมการในการใช๎บทเรียนและความสําเร็จที่ได๎จากการทดลองไปดําเนินการถํายทอดสูํบุคลากรใน
ชุมชนตํอไป 

  
 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

201 

การน าความรู้ชัดแจ้งมาปฏิบัติ (Internalization)  
 ดําเนินการนําเทคโนโลยีระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) ผําน

แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง ที่นักวิจัย นักวิชาการของโครงการ ได๎ทําการศึกษาและการทดลองสําเร็จแล๎ว  มา
ดําเนินการถํายทอด ขั้นตอน วิธีการใช๎ งาน เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ และทราบแนวปฏิบัติ แกํผู๎จัดทําเส๎นทาง
ทํองเที่ยวชุมชน โดยจัดให๎เกิดการดําเนินงานภายใต๎พ้ืนที่จริงของชุมชน (ดําเนินการใช๎เทคโนโลยีรํวมกับบุคลากร
ในชุมชน เพ่ือแสดงให๎เส๎นทางการทํองเที่ยวที่นําเสนอด๎วยชุมชน ผํานการแสดงผลของแอพพลิเคชั่น)  โดย
กําหนดให๎นักวิชาการทําหน๎าที่ในบทบาทของพ่ีเลี้ยงชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือมุํงสร๎างความรู๎แบบเดํนชัด ( Explicit 
knowledge) แกํผู๎จัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนอยํางถูกต๎อง และมุํงหวังให๎เกิดประสบการณ๑และความ
ชํานาญ เพ่ือสร๎างความรู๎แบบฝ๓งลึก (Tacit Knowledge) แกํชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให๎บุคลากรชุมชนสามารถสํงตํอองค๑
ความรู๎นี้ตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้ เกลียวโมเดล(Knowledge Spiral) หรือ SECI Model 
ภายใต้องค์ประกอบการจัดการความรู้ โดย บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี 
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ภาพประกอบ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีระบบติดตามด้วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System)  

ผ่านแอพพลิเคชั่นส าหรับนักว่ิง ส าหรับการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
จากการดําเนินกิจกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี (แอพพลิเคชั่นสําหรับ  นัก

วิ่ง) สําหรับกระบวนจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน พบวํา เทคโนโลยีที่นํามาใช๎งาน ซึ่งใช๎กระบวนการของ
ระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) นั้น สามารถแสดงให๎เห็นถึงเส๎นทางการทํองเที่ยว
ที่ถูกต๎อง แมํนยําสูง อีกทั้งสามารถระบุระยะเวลาในการเดินทางของเส๎นทางทํองเที่ยวได๎ตามความเป็นจริง และ
เมื่อมีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากผู๎วิจัยและนักวิชาการสูํบุคลกรในชุมชน พบวํา บุคคลากรในชุมชน มีความเข๎าใจ 
และสามารถดําเนินการได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งทําให๎ชุมชนมีความ พึงพอใจในผลลัพธ๑ที่ได๎ และสามารถนําไปประยุกต๑
พัฒนาการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยว สําหรับการทําแผนที่ทํองเที่ยวของชุมชนในอนาคตตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

จากผลการดําเนินงานขั้นต๎น สามารถทําการจําแนกให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ของผู๎เกี่ยวข๎องไว๎ 3 กลุํม และ
แสดงถึงผลที่ได๎ในรูปแบบของผลผลิต ผลลัพธ๑ ผลกระทบ และผลการจัดการความรู๎ (KM) ในรูปแบบของ
ความสั ม พันธ๑ ของตาร า ง  โ ดย ใช๎ กลุํ ม ผู๎ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง เป็ นหลั ก  ซึ่ ง มี ร ายละ เ อี ยดความสั ม พันธ๑ ดั ง นี้ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ผลผลิต 
ผลลัพธ์และผลกระทบ  

(Output - Outcome) 
การจัดการความรู้  

(KM) 

หนํวยงาน
องค๑กร 

1. โครงการ
พัฒนาชุมชนโดย

การใช๎การ
ทํองเที่ยวเป็น

เครื่องมือ 
2. เส๎นทางแผนที่

ทํองเที่ยวโดย
ชุมชน 

 

- บรรยากาศการทํางานที่ดี และความ
รํวมมือกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

- ยกระดับขีดความสามารถการแขํงขัน 

- องค๑กรแหํงการเรียนรู๎  
(Learning Organization) 

 

ผู๎วิจัย 
นักวิชาการ 

- รูปแบบ นวัตกรรม การทํ างาน
สําหรับงานวิจัยด๎านการทํองเที่ยว 

- แนวทางการสร๎ างความสัมพันธ๑
รํวมกับชุมชน 

 

- นวัตกรรม แนวทางการจัดการ
ความรู๎ระหวํางหนํวยงานตํอ
ชุมชน 

- การจัดการความรู๎สูํชุมชน 
- การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
- การถํายทอดองค๑ความรู๎ 

บุคลากร 
ในชุมชน 

- ยกระดับความรู๎ ด๎ านการใช๎ งาน
เทคโนโลยี 

- ยกระดับความรู๎ด๎านการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว 

- อ ง ค๑ ค ว า ม รู๎ ก า ร ใ ช๎ ง า น
เทคโนโลยี 

- องค๑ความรู๎สําหรับการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวในชุมชน 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 

1. การมีสํวนรํวมและความรํวมมือของคณะผู๎วิจัยและบุคลากรในชุมชน 
2. ชุมชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีตํอการพัฒนาชุมชน  
3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
 

ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ความหํางไกลของพ้ืนที่ของชุมชนทําให๎การดําเนินการ ต๎องใช๎ทรัพยากรสูง 
 2. ความแตกตํางระหวํางวัยของบุคลากรในชุมชน สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
 3. อุปกรณ๑ หรือเครื่องมือ ของบุคคลากรในชุมชนจําเป็นต๎องรองรับเทคโนโลยีที่นํามาใช๎ 

(แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง) และต๎องมีการเปิดใช๎งานระบบอินเทอร๑เน็ต 
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 4. เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ หากต๎องใช๎งานอยํางสมบูรณ๑ต๎องเสียคําลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 
 
แนวทางการแก้ไข  

1. ควรมีการสํงเสริม สนับสนุน ชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยี สูํชุมชนให๎มากขึ้น 

 
สรุป 

การดําเนินการจัดการความรู๎สูํชุมชน โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สําหรับกระบวนจัดทําเส๎นทาง
ทํองเที่ยวโดยชุมชนนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือ 
มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ สร๎างองค๑ความรู๎ให๎ชุมชน โดยมุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ถึงกระบวนการจัดการ การทํองเที่ยวที่ดี และ
เห็นถึงแนวทาง วิธีการ ของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ       และมุํงหวังให๎ชุมชน
เกิดความตระหนักถึงการความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในป๓จจุบัน ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับชุมชนมากขึ้น โดย
ใช๎กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ และการถํายทอดจากนักวิจัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนาสูํบุคลากรในชุมชน อาศัยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีของระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS 
Tracking System) ผํานแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง เป็นเครื่องมือ ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถสรุปผลที่ได๎
ดังนี้ 

1. เป็นกระบวนการ ที่สามารถเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางมหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ เรื่องการจัดการ การทํองเที่ยวที่ดี และแนวทางการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี 

ผํานกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ของผู๎วิจัยและนักวิชาการ แกํชุมชนได๎ 
3. ยกระดับศักยภาพความรู๎ ของบุคลากรชุมชน ตํอการจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนที่มีคุณภาพ 
4. ยกระดับ รูปแบบ นวัตกรรม การทํางานให๎แกํผู๎วิจัย นักวิชาการ และชุมชนได๎ 
5. ยกระดับความสามารถของนักวิจัย นักวิชาการ และชุมชน ตํอการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
6. เสริมสร๎ างศักยภาพการแขํ งขันของมหาวิทยาลัย  ในด๎านการวิจัยและบริการวิชาการ  
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บทสรุป   
   บทความนี้จะได๎นําเสนอแนวทางปฏิบัติงานและผลของการดําเนินงานในการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการ
ทําโครงงานสําหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร๑จังหวัดลําพูน เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเห็นการทํางานในรูปแบบ (PDCA) การวางแผน  การลงมือทํา การ
ตรวจเช็ค และการปรับปรุง รอบด๎านทั้งจากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง มีการนําผลงานที่เกิดจากกลไกในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบของโครงงานนักศึกษานําไปแสดงให๎คณะกรรมการและผู๎สนใจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  ซึ่งจากการได๎นําผลงานเข๎ารํวมแสดงทั้ง 3 ระดับ โดยได๎รับรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอภาคบรรยาย
ภาษาอังกฤษ จากผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 43 ทีม จาก17 สถาบันการศึกษา จากผลดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติรูปแบบ
กลไกการจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จ.ลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการนําไปใช๎เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือหนํวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ ตํอไปได ๎
 
ค าส าคัญ : การจัดการองค๑ความรู๎, การเรียนแบบใช๎โครงงานเป็นฐาน, สะเต็ม,  
            โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ 
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Summary     
      This paper presents how to provide the knowledge management methods for presenting at 
international conferences of students in Science Based Technology College, Lamphun Province. 
The research uses PDCA techniques namely, planning, implementation, monitoring, and 
improvement. Knowledge management methods have applied to the mentoring system. There 
are two sides firstly, students in Science Based Technology Colleges acts as mentees, which 
child-center education. The other hand is lecturers in university who are mentors. Results of 
research show three students get the second prize from 43 participants via 17 institutes. From 
the knowledge management technique by using the mentoring system can be applied to others 
colleges as a guideline for teaching and learning in every institution. 
 
Keyword : Knowledgemanagement, PjBL, STEM,  
              Science Based Technology College (SBTC) 
 
บทน า  

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแบบการผสมผสาน
ระหวํางการเรียนรู๎ลึกในเชิงการฝึกทักษะวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งทําให๎การเรียนของอาชีวศึกษามีความเข๎มข๎น 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีพ้ืนฐานความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอาทิ เครื่องกลไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส๑ และลงมือปฏิบัติจริงโดยนํา
ความรู๎ที่เรียนมาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาผํานการทําโครงงานเป็นฐาน (PjBL) โดยกระบวนการเรียนการ
สอนจะมีครูพ่ีเลี้ยงที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านชํวยสนับสนุนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตัวเองมีอาจารย๑พิเศษ
จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยในความรํวมมือและผู๎เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมารํวมสอน ให๎คําปรึกษาชํวย
เสริมทักษะ และความคุ๎นเคยกับโจทย๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมนอกจากการเรียนในห๎องเรียนแล๎ว
นักเรียนยังได๎ไปทัศนศึกษาและดูงานในสถานประกอบการเพ่ือสัมผัสและเรียนรู๎การทํางานจริงในภาคการผลิตและ
บริการเพ่ือจุดประกายการเรียนรู๎และตํอยอดความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนําไปสูํการสร๎างเทคโนโลยี
และการประดิษฐ๑คิดค๎นในอนาคต ดังนั้น นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑จะเป็นผู๎ที่มี
ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เข๎มข๎นพร๎อมกับทักษะพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีที่เพียงพอจะตํอยอดใน
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ในความรํวมมือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รํวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ และสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงเดินหน๎าขยาย
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ เพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รูปแบบพิเศษโดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผํานมา เริ่มทดลองจัดการ
เรียนการสอนสาขาชํางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร๑ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ (ชลบุรี) 
ตั้งแตํปีการศึกษา 2551 ตํอมาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได๎จัดทําโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร๑ภายใต๎แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) เพ่ือขยายผลโครงการจัดตั้งโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ นํารํองไปยังสถานศึกษาอ่ืนในสังกัด สอศ. อีก 4 แหํง ใน 4 สาขาวิชาคือ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในสาขาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา ในสาขา
ธุรกิจการทํองเที่ยว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน ในสาขาเกษตรกรรม และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรีในสาขาคหกรรมธุรกิจ 
 หลักสูตรของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ซึ่งเป็นการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 เริ่ม
ตั้งแตํปี 2556–2560 (5) ปี เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนําสาระและทักษะพ้ืนฐานทั้ง
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ด๎านวิทยาศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ใน 8 กลุํมสาระ และทักษะพ้ืนฐานด๎านวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นโครงงาน 
(Projects) หรือหัวเรื่อง (Themes) ด๎วยการจัดหลักสูตรแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based teaching and 
learning)  ดังนั้น เพ่ือให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ๑ของโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการเสนอ
ให๎เป็นมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จึงเข๎ามาเป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยง ในการถํายทอดความรู๎ด๎านการจัดหลักสูตรแบบ
โครงงานเป็นฐาน (PBL) ให๎แกํวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน โดยรํวมกําหนดโครงรํางและจัดทําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร๑  รวมทั้งถํายทอดวิธีการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรประสานงาน จัดอบรมและพัฒนาให๎บุคลากรผู๎สอนมีความรู๎ความสามารถสําหรับวิชาที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็นพ่ีเลี้ยง ให๎คําปรึกษา ข๎อเสนอแนะด๎านวิชาการ และการจัดการเรียนการ
สอนให๎กับหลักสูตร ให๎แกํบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ที่รับผิดชอบโครงการนี้  
 
วิธีการด าเนินงาน  
 

 
 

รูปที่ 1 การจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน 
 

จากรูปที่ 1 แสดงการสร๎างรูปแบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
รํวมกับ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน ทางทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ได๎นําหลักการสร๎างรูปแบบการเรียนการสอนจากทฤษฎีวงล๎อ (P D C A) หรือมีอีกชื่อหนึ่งวํา “Deming 
Cycle”  เพ่ือสร๎างรูปแบบแผนที่มีมาตรฐานในการสอน และสามารถถูกนําไปปฏิบัติ ให๎เกิดการดําเนินงานเป็นไป
อยํางมีระบบ และเปูาหมายเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอๆไป จากรูปที่ 1 สามารถแยกออกได๎ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้  
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1. การเรียนการสอนโดยมีมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

 
รูปที่ 2  กลไกการเรียนการสอนโดยมีมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา  )มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง)  ได๎ทําความรํวมมือทางด๎านวิชาการ 

รํวมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ภายใต๎การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
ผู๎ดูแล และรํวมกับจัดตั้งโครงการภายใต๎ชื่อ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร จังหวัดลําพูน  ดังนั้นทางทีมงานมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงได๎มีการรํวมประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รํวมกับคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
มีการจัดตั้งทีมครูที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร ในโครงการพิเศษนี้ แยกออกมาจากหลักสูตรภาคปกติของทาง
วิทยาลัย    

ซึ่งในรูปแบบการจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงได๎เข๎ารํวมจัดทํา
หลักสูตร และดําเนินการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา ได๎แกํ คณิตศาสตร๑  ฟิสิกส๑ พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ธุรกิจและ
การเป็นผู๎ประกอบการ และกระบวนการจัดทําโครงงาน  ทั้งนี้ทางทีมมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงได๎วางแผนรํวมกัน
จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน๎นการทํางานเป็นทีม การสร๎างนักศึกษาให๎เกิดกระบวนการคิดที่ดี และการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM Education เข๎ามาปรับใช๎เพ่ือให๎สอดคล๎องตามนโยบายรูปแบบการเรียน
แบบใหมํที่ถูกพัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบ PjBL หรือการเรียนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน  ดังนั้นทางทีม
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงได๎รํวมกันวางแผนปรับปรุง พัฒนาการเรียนให๎นักศึกษาได๎ใช๎โครงงานเข๎ามาเป็นฐานในการ
เรียนรู๎แบบใหมํ  จึงได๎นํารายวิชา กระบวนการจัดทําโครงงาน เข๎ามาปรับใช๎ในการเรียนการสอนรูปแบบใหมํ  ซึ่ง
เป็นการเรียนนํารํองเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และสร๎างกระบวนการเรียนแบบใหมํตํอไป ซึ่งในการเรียนทั้งหมด 5 
รายวิชานี้ ทางทีมงานได๎มีการประชุมรํวมกับ อาจารย๑วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน และพัฒนาวางแผน
ผํานโครงสร๎างของ PDCA รํวมกัน 
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2. การจัดการองค์ความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กลไกจัดการองค๑ความรู๎รํวมกับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑จังหวัดลําพูน 
 

จากรูปที่ 3 วงล๎อขั้นตอนที่ 2 ในการจัดการองค๑ความรู๎ในครั้งนี้ ทีมงานมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง นําเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนผํานกิจกรรม STEM  Education เข๎ามาใช๎ในรายวิชา กระบวนการจัดทําโครงงาน ดังที่
กลําวมาแล๎วในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในรายวิชานี้ มีอาจารย๑มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสอนทั้งหมด 4 ทําน และมีการนํารูปแบบ
โครงสร๎าง PDCA ประกอบด๎วยดังนี้ 

P – Plan วิชากระบวนการจัดทําโครงงาน แบํงรูปแบบการเรียนออกเป็น อาจารย๑ทํานแรกได๎เน๎นการ
สอน ผํานโจทย๑ป๓ญหาตํางๆ การจัดทํากิจกรรมผํานกระบวนการคิด โดยมีวัตถุประสงค๑คือ ต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิด
การแก๎โจทย๑ป๓ญหา และวิเคราะห๑โจทย๑ป๓ญหานั้นๆ    อาจารย๑ทํานที่ 2  ให๎นักศึกษาได๎มีความเข๎าใจถึงความหมาย
ของโครงงาน ความสําคัญของโครงงาน พร๎อมทั้งรูปแบบการจัดทําโครงงาน ผํานกิจกรรมที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงค๑ให๎นักศึกษาได๎รู๎จักการตั้งโจทย๑ป๓ญหา สมมุติฐาน และการเขียนขั้นตอนการทําโครงงาน อาจารย๑ทําน
ที่ 3  และอาจารย๑ทํานที่ 4  กําหนดรูปแบบการเรียนโดยให๎นักศึกษาทํางานกันเป็นทีมมากขึ้น รู๎จักการค๎นหา
ข๎อมูล เพ่ือสร๎างหัวข๎อในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ พร๎อมทั้งมีการฝึกนักศึกษานําเสนอผลงานทุกครั้งหน๎าชั้นเรียน โดยมี
วัตถุประสงค๑ให๎นักศึกษาได๎ฝึกนําเสนอ และนักศึกษาในชั้นเรียนเกิดการตอบโต๎ แสดงความคิดเห็นในผลงานที่
เพ่ือนนําเสนอหน๎าชั้นเรียน ทั้งการนําเสนอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 D – Do การลงมือปฏิบัติตามแผน กลุํมนักศึกษาแตํละกลุํมเริ่มลงปฏิบัติทําโครงงาน หลังจากได๎
ข๎อเสนอแนะจากเพ่ือน และอาจารย๑ผู๎สอนทั้ง 4 ทําน อาจารย๑มีการคัดเลือกผลงานนักศึกษาที่นําสนใจ เพ่ือ
ผลักดันนักศึกษาเข๎าประกวด และสํงนําเสนอผลงานวิชาการ ผํานเวทีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัด
ลําพูน  
 C – Check การตรวจสอบ เมื่อนักศึกษาได๎ผํานการคัดเลือกผลงานแล๎ว อาจารย๑ทั้ง 4 ทําน เริ่ม
ตรวจสอบในโครงงานที่ได๎รับการคัดเลือกอยํางละเอียด และมีการให๎ข๎อเสนอแนะ เพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎า
ประกวดโครงงานจากการตรวจสอบ คัดเลือกรํวมกับอาจารย๑วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน  
 A – Act การปรับปรุง นักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกจากชั้นเรียนเพ่ือนําสํงผลงานนําเสนอวิชาการ 
รํวมกับวิทยาลัยทั้งหมด 5 วิทยาลัยทั่วประเทศ ผํานเวทีการอภิปรายแบบซิมโพเซียม (Symposium) โดยมี
ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาตํางๆ เข๎ารํวม และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขโครงงาน ให๎ความรู๎เพ่ือนําไปพัฒนา 
โดยมีทีมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเข๎ารํวมงานเพ่ือนําข๎อเสนอแนะ จากคณะกรรมการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา   
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 จากการเข๎ารํวมเวทีวิชาการแบบซิมโพเซียม อาจารย๑วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน และอาจารย๑
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได๎เข๎ารํวมประชุมรํวมกันทั้งหมด 5 วิทยาลัยทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน และมีการคัดเลือกทีมแตํละสถาบัน เพ่ือนํานักศึกษาเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบบการ
นําเสนอแบบบรรยายภาคภาษาอังกฤษและในรูปแบบโปสเตอร๑  ซึ่งในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข๎ารํวมงานทั้งหมด 370 คน และสํงผลงานเป็นจํานวนทั้งหมด 
43 ทีม จาก 17 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและตํางประเทศ  ซึ่งได๎แกํประเทศสิงค๑โปร๑ อินโดนีเซีย ญี่ปุุน 
และจีน  

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
  

 
 

รูปที่ 4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎เรียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 จากการคัดเลือกกลุํมนักศึกษาที่มีความพร๎อม และโครงงานที่นําสนใจ มีการแก๎ไขปรับปรุง ผํานระบบ
แบบแผนการเรียนที่ได๎วางไว๎ดังที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎วนั้น  เมื่อนักศึกษาได๎มีการนําเสนอวิชาการระดับนานาชาติ 
ซึ่งในชํวงระหวํางมีการประชุมวิชาการนั้น นักศึกษาได๎พบเจอกลุํมนักศึกษาในเครือที่ตํางวิทยาลัยทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ ที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรํวมกัน พร๎อมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Knowledge 
Sharing) ด๎วยความสมัครใจของนักศึกษา เพ่ือรํวมสร๎างความเข๎าใจ เพ่ือนําไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกลุํมนักศึกษาด๎วยกันแล๎ว  อาจารย๑ผู๎สอน และอาจารย๑
ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพ่ีเลี้ยงของวิทยาลัยตํางๆ ได๎พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีรํวมกัน  ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในแตํละครั้งนั้น สิ่งสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นั้นคือ สถานที่และบรรยากาศซึ่งเป็น
องค๑ประกอบสําคัญอีกประกาศหนึ่งของการทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่มีชีวิตชีวา และนําสนใจ เพ่ือความ
ผํอนคลาย ทําให๎บุคคลเกิดการพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห๑ป๓ญหา และพร๎อมจะแบํงป๓น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกัน
และกันอยํางสบายใจ  ซึ่งในครั้งนี้ได๎มีการจัดสถานที่การแลกเปลี่ยน ผํานสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ได๎เดินทางรํวมกัน 
ในแตํละสถานที่และมีกิจกรรม เวลาเพื่อให๎เหมาะสมกับเนื้อหา และบรรยากาศที่ดี และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ที่มีประสิทธิผล ตํอการพัฒนาและการกําหนดจัดงานในปีถัดๆไป  
 ในครั้งนี้ได๎รับประโยชน๑จากการแลกเปลี่ยนนั้นคือ การสร๎างแรงจูงใจรํวมกันในการพัฒนาโครงงาน
นักศึกษาให๎ก๎าวสู๎สากลมากขึ้น  มีการพัฒนาเอกสารวิชาการให๎อยูํ ในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น พร๎อมทั้งมี
เปูาหมายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนใหมํๆ และสิ่งสําคัญที่สุดที่ประสบความสําคัญรํวมกันนั้นคือ 
การสร๎างเครือขํายที่ดีระหวํางผู๎เรียน อาจารย๑ วิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ และผู๎เชี่ยวชาญภายนอกที่เข๎ามา
รํวมกันพฒันาและรํวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในครั้งนี้  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลจากการดําเนินงานที่ผํานมา ด๎วยรูปแบบกลไกการจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี

ฐานวิทยาศาสตร๑ จ.ลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการ
นําไปใช๎เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือหนํวยงานทางการศึกษา เพ่ือ
รองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการประดิษฐ๑คิดค๎น และพัฒนาเชิงเทคโนโลยี โดยจะสํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร๎อมของนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ไปสูํการ
เป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต ผํานการศึกษา ในหลักสูตรภายใต๎รูปแบบการเรียนการสอน Project based 
learning (PjBL) โดยบูรณาการทักษะ STEM ที่สามารถผสานวิชาการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎เข๎ากับ
ทักษะทางวิชาชีพ เพื่อสร๎างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ ผลของการจัดการศึกษาตามกลไกของรูปแบบดังกลําว
ที่ได๎เสนอนี้ได๎แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบในเชิงประจักษ๑  โดยมีการคัดเลือกผลงานที่ผํานกลไกในรูปแบบนี้ เพ่ื อ
เข๎ารํวมนําเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เสริมทักษะด๎านการประดิษฐ๑คิดค๎นเชิง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมบํอแสนวิลลํา รีสอร๑ท แอนด๑สปา อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
รวม 370 คน มีทีมนักศึกษาสํงผลงานนวัตกรรมเข๎ารํวมเสนอทั้งสิ้น 43 ทีม จาก17 สถาบันการศึกษา 
ประกอบด๎วย ประเทศสิงคโปร๑ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุุน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ทั้ง 5 แหํง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห๑บุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ซึ่งผลงานนักศึกษา
จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ที่นําเสนอในเวทีงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เสริมทักษะด๎านการประดิษฐ๑คิดค๎นเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด๎วย ดังนี้ 
น าเสนอภาคบรรยายภาษาอังกฤษ 2 งาน  
1. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมักจากยาสูบในการกําจัดหนอนใยผักแปลงผักไฮโดรโปรนิกส๑   

โดย นางสาวเปมิกา สมหวัง และนางสาววิไลพร เหง  อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑กรรณิการ๑ ชุมภูแก๎ว 
2. เค๎กข๎าวก่ํา  โดยนางสาววิไล จะกู และนางสาวพรนภา ชีวขุนคีรี 
    อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑กิติยา ศรีจันทร๑ 
น าเสนอภาคโปสเตอร์ 3 ผลงาน 
1. กรอบรูปมีชีวิต  โดยนางสาวอรทัย อนุรักษ๑ภูมิ นางสาววิภาพร จิดาเลิศสกุล 
    และนางสาวชนิกานต๑ วาริน   อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ศรีนริน ริยาพันธุ๑ 
2.  ข๎าวแต๐นสามสหาย โดยนางสาวชนิดา เขื่อนแก๎ว นางสาวกมลชนก ยาแก๎ว  
    และนางสาวจารุวรรณ อาฮิน  อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑อาฤญช๑ เพ็ญศรี 
3.  ปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพในการปลูกไฮโดร โดยนางสาวสุรพร ดอกแซ นางสาวพนิดา แหลํยิ 
    และนางสาวรัตนา อาซ๎อง   อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑สิตานัน เสนสัก 
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รูปที่ 5 ประกาศนียบัตรรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอภาคบรรยายภาษาอังกฤษของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรโดยผลงานนําเสนอบนเวทีบรรยาย
เป็นภาษาอังกฤษเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมัก จากยาสูบในการกําจัดหนอนใยผักแปลงผักไฮโดร
โปรนิกส๑  โดยนางสาวเปมิกา สมหวัง และนางสาววิไลพร เหง อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑กรรณิการ๑ ชุมภูแก๎ว 
ได๎รับรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอภาคบรรยายภาษาอังกฤษ 

 
สรุป  

ผลของการดําเนินงานในการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการทําโครงงาน สําหรับการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเห็นการ
ทํางานในรูปแบบ (PDCA) การวางแผน  การลงมือทํา การตรวจเช็ค และการปรับปรุง รอบด๎านทั้งจากมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยง และคณะครูในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน เพ่ือนํามาใช๎ในการทําให๎เกิดกล
ไกลในการเรียนการสอนโดยมีโครงงานเป็นฐาน ที่ทําให๎เกิดองค๑ความรู๎ตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ และยังมีการนํา
ผลที่เกิดจากกลไกในการปฏิบัติ ในรูปแบบของโครงงาน นักศึกษาได๎นํามาแสดงให๎คณะกรรมการและผู๎สน ใจใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ซึ่งจากการได๎นําผลงานเข๎ารํวมแสดงทั้ง  3 ระดับ ทําให๎เกิด
ข๎อเสนอแนะและนํามาทําตามกลไกรูปแบบ (PDCA) การวางแผน การลงมือทํา การตรวจเช็ค และการปรับปรุง อีก
ทุกๆ ครั้ง จึงทําให๎ผลงานของนักเรียนที่ผํานกลไกการเรียนการสอนแบบที่ ได๎กลําวมานี้ ได๎แสดงผลออกมาเป็น
รูปแบบในเชิงประจักษ๑ ได๎รับรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอภาคบรรยายภาษาอังกฤษ จากผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 43 ทีม จาก 
17 สถาบันการศึกษา  จากผลดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติรูปแบบกลไกการจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎เป็น
แนวทางในการนําไปใช๎เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือหนํวยงานทาง
การศึกษา อ่ืนตํอไปได ๎
 
บรรณานุกรม  
http://www.lcat.ac.th/scencebased/stu4.html 
กระทรวงแรงงาน.(2560). จาก http://www.mol.go.th/content/60084/1496366121.  

เข๎าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 
สํานักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณภาพประชาชน.(2555) จาก

http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=741 เข๎าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

213 

 
การจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนบัสนนุ)  

Preparation of the agreement and assess performance of the staff   
Rajamangala  University  of  Technology  lanna 

 
ศรัญญา  อินทร๑คําเชื้อ

1
  

รุํงอรุณ  มณีกุล
2
  

บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา  
 E-mail address : sarunya_in@rmutl.ac.th 

1
 

 บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา  
E-mail address : rungarun@rmutl.ac.th 

2
 

 
บทสรุป  

การจัดทําประกาศการจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)  ที่บํงบอกถึง
ประเด็นที่สําคัญเพ่ือให๎บุคลากรเข๎าใจวิธีการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต๎อง  และจัดทําประกาศฯ  
เรื่อง  การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพ่ือใช๎สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เพ่ือกําหนด
สมรรถนะตามตําแหนํงงานให๎เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน  และใช๎ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ซึ่งการจัดทําประกาศฯ ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการชี้แจงให๎ทราบหรือแนว
ทางการปฏิบัติของการดําเนินงาน  เพ่ือให๎ผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินเข๎าใจในการจัดทําข๎อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (สายสนับสนุน) และกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะของข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎
ประเมินกับผู๎รับการประเมินในงานที่ต๎องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดหลายๆ ด๎านด๎วยกัน อาท ิ

ด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คําใช๎จําย  พร๎อมทั้งกําหนดเปูาหมายในแตํละระดับตามตัวชี้วัดให๎เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ และในสํวนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการผู๎ประเมินต๎องใช๎
ทักษะและประสบการณ๑ในการประเมิน  โดยให๎อ๎างอิงจากข๎อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของผู๎รับการประเมิน  

ที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติราชการ  ไมํควรใช๎วิธีการคาดคะเน  หรือการใช๎ความรู๎สึกสํวนตัวในการประเมิน 
เพ่ือให๎การประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต๎อง  โปรํงใสเป็นธรรม 

 

Summary  
   Issuance of Notification on Executing Agreements and Performance Appraisal Form 
(Supporting Sector) indicates the main points for the personnel to understand operation 
methods and to appropriately implement the methods. The issuance of Notification on 
Expected Performance Level Specification for Performance Conduct Appraisal in order to set 
standard for the performance of each position in every organization and to support the 
performance appraisal. Issuance of Notification regarding the performance appraisal is to inform 
or is used as operation practice guideline for appraisers and appraisees to understand the 
issuance and the performance appraisal form (supporting sector) and to set a guideline for 
efficiently developing the potential of personnel performance. Performance appraisal will be a 
joint agreement between an appraiser and an appraisee for the job he or she must perform. 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

214 

The contemplation scope has indicators in many aspects such as quantity, quality, time, and 
expense. Each level of objectives in the indicators is also specified for the appropriateness and 
suitability with the nature of the work. With regard to the performance conduct appraisal, the 
appraiser must use his or her skills and experience to appraise by referring to the facts or the 
actual conduct of the appraisee when performing. Assuming or using one’s own emotion to 
appraise is not recommended as to ensure the correctness, the transparency, and the integrity 
of the performance appraisal. 
 
ค าส าคัญ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ตัวชี้วัด  ข๎อตกลง   
  
บทน า  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการนับเป็นเครื่องมือ  หรือองค๑ประกอบหนึ่งในกระบวนการการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหมํที่นําองค๑ประกอบตําง ๆ มาความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integrated  Human 
Resource  Management) ทั้งยังมีความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กร  โดยมีสํวนสําคัญที่จะชํวย
ให๎การบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินสามารถจะนําไปใช๎ประโยชน๑นับตั้งแตํ
กระบวนการสรรหา  คัดเลือกพนักงาน  ซึ่งเมื่อองค๑กรรับบุคลากรใหมํเข๎ามาปฏิบัติงาน ก็จะมีการทดลองงานเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในชํวงทดลองงานจะชํวยให๎องค๑กรสามารถ
ตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรใหมํ  และมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะบรรจุบุคลากรที่มีคุณภาพตํอไป  
สําหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชา
หรือหัวหน๎างานทราบจุดเดํน  จุดด๎อย  ระดับขีดความสามารถ  และศักยภาพของบุคลากรแตํละคน  องค๑กรจะได๎
ฝึกอบรมปรับปรุงแก๎ไขจุดด๎อย  และพัฒนาจุดเดํนได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  เพ่ือให๎บุคลากรมีขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได๎กว๎างขวางมากขึ้น  อันจะนําไปสูํกระบวนการพิจารณาแตํงตั้งผู๎ที่เหมาะสมให๎ดํารง
ตําแหนํงสูงขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายวิชาชีพ  เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
องค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทําที่จะเป็นได๎  นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานยังชํวยให๎ทราบวํา
องค๑กรควรจะให๎ผลตอบแทนมากน๎อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลงานของบุคลากรในแตํละชํวงที่ทําการประเมิน  หาก
บุคลากรไมํสามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุตามมาตรฐานหรือเปูาหมายที่กําหนด  ก็จะมีข๎อมูลประกอบการตัดสินใจที่
จะให๎พนักงานมีโอกาสปรับปรุงแก๎ไขตนเองหรือควรให๎พ๎นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค๑กรในที่สุด  การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความสําคัญและมีประโยชน๑ทั้งตํอบุคลากร  ผู๎บังคับบัญชา  และองค๑กร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา  ได๎กําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการ การจัดทําข๎อตกลงและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบตามความยากงํายของงาน  ซึ่งต๎องมี
การกําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และหลักฐานบํงชี้ความสําเร็จของงานรํวมกันระหวํางผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมิน  
และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ  ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
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วิธีการด าเนินงาน   
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดทํารํางประกาศฯ เรื่อง  การจัดทําข๎อตกลงและแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ที่บํงบอก
ถึงประเด็นที่สําคัญเพ่ือให๎บุคลากรเข๎าใจวิธีการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต๎อง  ดังนี้ 

1. ผู๎รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ๎งป๓ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ซึ่งป๓ญหาโดย
สํวนใหญํผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินไมํเข๎าใจหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดทําข๎อตกลง เชํน  กําหนดคําน้ําหนักของ
งานในแตํละด๎านไมํถูกต๎อง การกําหนดตัวชี้วัดไมํครบถ๎วนตามเปูาหมาย ไมํจัดทําข๎อตกลงตามระยะเวลาที่กําหนด
ทําให๎เกิดความลําช๎าในการประเมิน และทําให๎การปฏิบัติงานไมํมุํงเน๎นผลกการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค๑กร  
เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายขององค๑กร    เป็นต๎น 

2. ในที่ประชุมได๎รํวมให๎ความคิดเห็นให๎รํางประกาศ  เรื่อง  การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พร๎อมทั้งตัวอยําง
ตัวชี้วัดในการกําหนดเปูาหมาย  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมิน  โดยรํวมกลั่นกรอง
สรุปประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดทําข๎อตกลง   

3. นํารํางประกาศ  เรื่อง  การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พร๎อมทั้งตัวอยํางตัวชี้วัดในการกําหนดเปูาหมาย  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ  พร๎อมดําเนินการตาม
คําแนะนําของที่ประชุมกํอนนําเสนออธิการบดีลงนาม 

4. แจ๎งเวียนประกาศ  เรื่อง  การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พร๎อมทั้งตัวอยํางตัวชี้วัดให๎ทุกหนํวยงานรับทราบ
และนําไปปฏิบัติพร๎อมทั้งประชาสัมพันธ๑เผยแพรํในเว็ปไซต๑กองบริหารงานบุคคล 

5. จัดทําเอกสารประกอบการจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให๎ทุกหนํวยงานใช๎ศึกษา
ทําความเข๎าใจและนําไปปฏิบัติ 

สรุป  
การดําเนินงานจัดการความรูจนไดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงพัฒนางานให๎

มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังชํวยพัฒนาบุคลากรในด๎านของการทํางานเป็นทีม  โดยให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎รํวม
แบํงป๓นความรู๎ความคิดเห็น  นําความรู๎ไปปรับใช๎กับงานที่ทําอยูํให๎เกิดประโยชน๑แกํองค๑กร   

การจัดทําประกาศ  เรื่อง  การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และจัดทําประกาศฯ  เรื่อง  การกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเพ่ือใช๎สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เพ่ือกําหนดสมรรถนะตามตําแหนํงงานให๎เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน  และใช๎ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งการจัดทําประกาศฯ 
ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการชี้แจงให๎ทราบหรือแนวทางการปฏิบัติของการดําเนินงาน  
เพ่ือให๎ผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินเข๎าใจในการจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (สาย
สนับสนุน) และกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป็น
การ  ทัง้นี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะของข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎ประเมินกับผู๎รับการประเมินใน
งานที่ต๎องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดหลายๆ ด๎านด๎วยกัน อาทิ ด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 

คําใช๎จําย  พร๎อมทั้งกําหนดเปูาหมายในแตํละระดับตามตัวชี้วัดให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับลักษณะของงานประเภท
นั้นๆ  ซึ่งในอนาคตควรกําหนดมาตรฐานคําน้ําหนักของงาน  ตัวชี้วัดในด๎านตําง ๆ รวมทั้งระดับเปูาหมายของแตํละ
ตัวชี้วัด  เพ่ือสร๎างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน   



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

216 

บรรณานกุรม 
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน. คูํมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. กรุงเทพฯ : พี เอ ลีฟวิ่ง. 2552. 
ผุสดี  รุมาคม. (2551). การประเมินการปฏิบัติงาน (พิมพ๑ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ธนาเพรส. 2551. 
องอาจ  นัยพัฒน๑.(2558).การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา : กรอบแนวคิดและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา.วารสารการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 21  ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม 
2558. 15 – 33 คณะศึกษาศาสตร๑  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประจักษ๑  ชํอผกา.(2550).การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทย  จํากัด. สาร
นิพนธ๑ รป.ม.(นโยบายสารธณะ). กรุงเทพ : บัณพิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.อาจารย๑ที่
ปรึกษาสารนิพนธ๑ : รองศาสตราจารย๑ ดร.วรพิทย๑  มีมาก. 

นุจรินทร๑  อ๎ออนันต๑. (2546). ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานกรณีศึกษาธนาคาร เอเชีย จํากัด มหาชน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย. 

อลงกรณ๑  มีสุทธา : และสมิต  สัชฌุกร.(2545). การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑สมาคม
สํงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุุน. 

Hall, B.J. (2006), Performance nanagement: Measure and improve the effectiveness of you 
employees. Cambridge, MA: Harvard university Press, 2006” 

Nielsen, S.B., & Hunter, D.E.K.(Eds.) Performance namagement and evaluation. New Directions for 
evaluation. No. 137. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

217 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการท างาน  

กรณีศึกษา เทคโนโลยี QR code 
Application of information technology to work: QR code technology 

 
น.ส.รัตนาภรณ๑ สารภ ี(Rattanaporn Sarapee) 

น.ส.ทิน อํอนนวล (Tin Onnual) 
วําที่ร.ต.รัชตพงษ๑ หอชัยรัตน๑ (Ratchapong Horchairat) 

นายพิษณุ พรมพราย (Pisanu Prompri) 
 
บทสรุป 

บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพ่ือ
ใช๎ในการทํางาน โดยใช๎วิธีการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการแตํงตั้งคณะทํางานด๎านการจัดการความรู๎
ประชุมวางแผนรํวมกันกําหนดประเด็นที่ต๎องการพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพจนได๎ข๎อสรุปรํวมกัน คือ 
การเลือกเทคโนโลยี QR code มาชํวยในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลออนไลน๑ จากนั้นการดําเนินการค๎นหาผู๎ที่มีความรู๎
ภายในหนํวยงาน การจัดทําทะเบียนความรู๎ในเว็บไซต๑ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎
ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code ในหนํวยงาน การจัดทําคูํมือเผยแพรํผํานเว็บไซต๑ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code และมีการเรียนรู๎การใช๎งานเทคโนโลยีแบบเพ่ือชํวย
เพ่ือน ผลจากการจัดการความรู๎ทําให๎สามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลทางโทรศัพท๑มือถือผํานการในงานเทคโนโลยี QR 
code ผํานระบบออนไลน๑ได๎สะดวกข้ึน โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ เพ่ิมเติม นอกจากนั้นยังสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการเข๎าถึงแบบประเมินออนไลน๑ เพ่ือลดการใช๎กระดาษในการปฏิบัติงานในหนํวยงานได๎ 
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยี QR code, การจัดการความรู๎, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Summary 

This article aims to present the good practices in the application of information 
technology to work by using 7 steps of knowledge management. First, setting up a knowledge 
management team to discuss the issues: improved and to work together to get the most out of 
the QR code technology. Second, performing a search for knowledgeable people within the 
organization. Third, making a knowledgebase on the website. Forth, organizing learning exchange 
activities on knowledge management using QR code technology in the organization. Sixth, 
organizing learning activities on knowledge management using QR code technology. Finally, 
learning to use technology to help friends. The result of knowledge management makes it 
easier to access mobile data resources through QR code technology. In addition, this 
technology could reduce the use of paper when applied it to online assessments. 
 
Keyword : QR code Technology, Knowledge management, Information system 
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บทน า 
จากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วย

เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรม การพัฒนาประเภทภายใต๎โมเดล "ประเทศไทย 4.0"  โดยต๎อง
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน จึงต๎องมีการปรับตัวให๎
เข๎ากับการเรียนรู๎ให๎เทําทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด๎วย และสร๎างความพร๎อมให๎ความรู๎และทักษะด๎านตํางๆ 
อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข๎ามามีบทบาทอยํางมากในยุคดิติทัลป๓จจุบัน  คลังความรู๎
ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง ของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา มี
จุดประสงค๑เพ่ือรวบรวมและพัฒนาองค๑ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับชุมชนตําง ๆ ของประเทศไทย โดยยึดหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การดําเนินการจัดหารวบรวมองค๑ความรู๎ตาม
ความต๎องการของชุมชน ผํานเครือขํายภายในและภายนอก นักวิชาการ นักวิจัย ครือขํายภาคประชาชน เพ่ือนํามา
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประมวลผลให๎อยูํในรูปและที่เข๎าใจงําย นําไปสูํการปฏิบัติจริงได๎ มุํงเน๎นการประสานให๎เกิด
การพัฒนาองค๑ความรู๎อยูํตลอดเวลา เกิดพลวัตการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อนํามาจัดเก็บอยํางเป็นระบบและเผยแพรํ
ตํอไป โดยมีการประยุกต๑ใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการทํางานโดยการใช๎คิวอาร๑โค๎ด หรือ Quick 
Response Code  ในการเผยแพรํสื่อองค๑ความรู๎  ผํานคลังความรู๎ชุมชน ซึ่งอยูํ ในรูปแบบเว็บไซต๑ 
www.kaewpanya.com ซึ่งได๎พัฒนามาจนถึงป๓จจุบัน 

การเผยแพรํสื่อ หนังสือ วารสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ๑ที่ต๎องใช๎งบประมาณคํอนข๎างสู ง และถ๎าเผยแพรํผําน
เว็บไซต๑เพียงอยํางเดียว การค๎นหาและการเข๎าถึงใช๎เวลาในการสืบค๎นคํอนข๎างมาก จึงได๎ศึกษาข๎อมูลและการ
จัดการความรู๎โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดมความคิดเห็นภายในหนํวยงาน โดยการค๎นหาเทคนิคการยุกต๑
ใช๎งานเทคโนโลยีมาชํวยในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลให๎งํายขึ้น เพราะป๓จจุบันคนสํวนใหญํใช๎มือถือกันอยํางแพรํหลาย 
และการใช๎คิวอาร๑โค๎ดเป็นเครื่องมือในการบริการสารสนเทศเชิงรุก เพ่ือการประชาสัมพันธ๑และเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานบริการที่อํานวยความสะดวกให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถเข๎าถึงบริการสารสนเทศได๎อยํางรวดเร็ว 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 สถาบันถํายเทคโนโลยีสูํชุมชนมีวิธีการเพ่ือค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคปฏิบัติที่จะชํวยแก๎ไขป๓ญหาโดยอาศัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และระดมความคิดเห็นผํานกระบวนการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 
 แตํงตั้งคณะทํางานด๎านการจัดการความรู๎ จัดตั้งทีมงาน กําหนดตําแหนํงหน๎าที่ให๎กับทีมงานแตํละคนอยําง
ชัดเจน และประชุมวางแผนในการกําหนดประเด็นองค๑ความรู๎ที่ใช๎จะใช๎แก๎ป๓ญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

รูปที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการความรู้ร่วมประชุมวางแผนในการก าหนดประเด็นองค์ความรู้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ค๎นหาผู๎ที่มีความรู๎ภายในหนํวยงานที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต เพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการสร๎างความรู๎ใหมํ  

การสร๎างคิวอาร๑โค๎ด (QR Code Generator) โดยในป๓จจุบันมีบริษัทที่ผลิตโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่
เกี่ยวข๎องกับการสร๎างและการใช๎งานของคิวอาร๑โค๎ด จํานวนมากทั้งที่มีแบบให๎ใช๎ฟรีและแบบมีคําใช๎จําย ซึ่งทาง
คณะทํางานจะแนะนําการสร๎างและการใช๎งาน QR code ผํานเว็บไซต๑แบบไมํมีคําใช๎จําย คือ  

1. ให๎เข๎าเว็บไซต๑ www.the-qrcode-generator.com จากนั้นสามารถเลือกรูปแบบ QR Code 
content ที่ต๎องการ เชํน Website URL, Text, Phone Number, SMS Message เป็นต๎น  

2. ให๎พิมพ๑เว็บไซต๑ที่ต๎องการ เชํน http://www.kaewpanya.com กรอกลงไปที่ Website URL 
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต๑ได๎ 

3. เลือก QR Code และบันทึกภาพสามารถนํา QR Code ไปใช๎กับหนังสือของหนํวยงานตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 

High Value 

Service 

http://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.kaewpanya.com/
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
มีการจัดทําทะเบียนความรู๎ในเว็บไซต๑การจัดการความรู๎ของสถาบันฯ และจัดทําการฐานข๎อมูลระบบในการ
เชื่อมตํอกับเว็บไซต๑ เพื่อแสดงรายละเอียดของหนังสือหนํวยงานในเว็บไซต๑ซึ่งได๎อัพโหลดไว๎แล๎ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code ในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูล เพ่ือ
ตอบโจทย๑ป๓ญหาและพัฒนาแก๎ไขในหนํวยงาน และการหาเทคนิคการทํางานของสถาบันฯ โดยอาศัยบุคลากร
ภายในที่มีความรู๎ถํายทอดและสอนงานแบบเพ่ือนชํวยเพื่อน 
 

  
รูปที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี QR code 

 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
มีการนําเอาความรู๎ที่ได๎รับมาเผยแพรํเป็นคูํมือ เทคนิคการแระยุกต๑ใช๎งานเทคโนโลยี QR code เพ่ือใช๎ในการ
ทํางาน และผํานทางเว็บไซต๑การจัดการความรู๎ 
 

 
รูปที่ 3 รหัส QR แสกนเปิดอํานคูํมือการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการประยุกต๑ใช๎สารสนเทศสําหรับทํางานฯ 

ผํานระบบออนไลน๑ 

กก เร่ิม 

กก สแกน QR Code 

กก เช่ือมตอ่กบัเว็บไซต์ 

กก จบการท างาน 

 ขัน้ตอนแสดงการ

ใช้ QR code 
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รูปที่ 4 คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้สารสนเทศส าหรับท างานฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
 

รูปที่ 5 คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ QR Code 
 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ผํานกระดานสนทนาของเว็บไซต๑การจัดการความรู๎และการแบํงป๓นความรู๎ ผําน 
KM Blog ของมหาวิทยาลัย 

 
 

รูปที่ 6 เว็บไซต์การจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้ 
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
มีการใช๎งานเทคโนโลยี QR code ที่ได๎ศึกษาเรียนรู๎มาใช๎ในการงานพิมพ๑สื่อหนังสือ วารสาร และการใช๎ในการ
เข๎าถึงแบบประเมินออนไลน๑ของผู๎ใช๎บริการห๎องคลังความรู๎ชุมชน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 7 การใช้งานเทคโนโลยี QR code ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการท างาน 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู๎ ทําให๎บุคลากรสามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลผํานการในงานเทคโนโลยี 
QR code เพ่ือเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลผํานระบบออนไลน๑ได๎สะดวกขึ้น โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ เพ่ิมเติม เพียงแคํ
อุปกรณ๑มือถือเชื่อมตํอกับระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต และมีแอพพลิเคชั่นที่ใช๎อํานเทคโนโลยี QR code ภายใน
เครื่อง เชํน QR droid สําหรับเครื่อง smart phone หรือ QR Scanner สําหรับเครื่อง iphone เป็นต๎น โดยมี
ป๓จจัยแหํงความสําเร็จคือ หนํวยงานมีการสนับสนุนลผลักดันให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยูํเสมอ นอกจากนั้นยัง
มีเปูาหมายในการจัดการความรู๎ที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความรํวมมือของบุคลากรและมีความตระหนักถึงการใช๎
เทคโนโลยีในองค๑กร โดยมีป๓ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือ พ้ืนฐานของการใช๎เทคโนโลยีแตํละคนไมํ
เทํากัน ประกอบกับการสื่อสารและการถํายทอดความรู๎ที่ได๎รับอาจแตกตํางกัน 
 
สรุป 
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ บุคลากรสามารถใช๎เทคโนโลยี QR code ในการเข๎าถึง
แหลํงข๎อมูล รวมถึงการสร๎างรหัส QR code เพ่ือให๎คนอ่ืนๆ สามารถเข๎าถึงองค๑ความรู๎ของตนเองได๎งํายผํานมือถือ
บนระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต โดยมีข๎อเสนอแนะ และแนวทางแก๎ไขในการพัฒนาตํอไป คือ ควรมีการนํา
เทคโนโลยี QR code มาชํวยพัฒนางานและลดการสิ้นเปลืองในการใช๎กระดาษ และควรจัดให๎มีกิจกรรมสํงเสริม
การประกวดการใช๎เทคโนโลยีในองค๑กร เพื่อให๎บุคลากรมีสํวนรํวมมากยิ่งข้ึน 
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ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 
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บทสรุป 
  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนํวยงานสายสนับสนุนเป็นภารกิจของทุกหนํวยงานที่ต๎อง
ดําเนินการภายใต๎ข๎อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นการกํากับผลการ
ดําเนินงานของสถาบันให๎เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด๎วยแนวปฏิบัติที่ผํานมาพบวําบทบาทหน๎าที่ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน ตามกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เป็นหน๎าที่ของ
ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพียงคนเดียว ในการรายงานผลและการจัดทําหลักฐานเพ่ือรายงานตํอ
คณะกรรมการประเมินผล  จากการวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหาพบวํา งานประกันคุณภาพการศึกษาถูกแยกสํวนออก
จากงานปกติ จัดทําเอกสารและหลักฐานเพ่ือตอบคณะกรรมการไมํได๎ทําตามกระบวนการให๎เป็นวัฒนธรรม
คุณภาพของผลการดําเนินงานไมํมีสํวนรํวมของบุคลากรภายในสถาบันอยํางเป็นระบบให๎เป็นบทบาทหน๎าที่ของคน
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเทํานั้น   ดังนั้นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นควรเป็นการยกระดับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวมคือเป็นกระบวนการกลุํมเพ่ือให๎กลุํมพัฒนา
ไปสูํเปูาหมาย ตามกระบวนการกระบวนการจัดการความรู๎ ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR : After  Action  
Reviews) โดยทุกกลุํมเข๎ามามีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันระหวําง
พันธกิจของสถาบัน  และตัวบํงชี้กระจายไปยังผู๎รับผิดชอบ เพ่ือให๎ดําเนินงานตามกระบวนที่ถูกต๎องและเกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประกันคุณภาพผลผลิตของสถาบันให๎มีคุณภาพ
และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ แล๎วนําไปสูํการพัฒนาระบบและกลไกแบบมีสํวนรํวมด๎านงานประกันคุณภาพการของ
สถาบันให๎เป็นระบบและมีสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : ยกระดับ  แบบมีสํวนรํวม 
 
Summary  

The process of Quality Assurance (QA) toward supporting department is the mission of 
every institute controlled by Office of the Higher Education Commission. The Office of the 
Higher Education Commission creates requirements to develop the institute's performance and 
effectiveness. Even though, the real process of creating PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act) to The 
Office of the Higher Education Commission is only produced by one officer. Moreover, the 
evaluation report of an institute is separated from the main duty, not corresponding to the 
institute's working system. Therefore, the institute has to elevate the process of responding the 
requirements of the supporting department. The Process of Knowledge Management After  
Action Reviews is the development plan to create the engaging of the QA tasks to every part of 
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the institute. Hence, every department of the institute can help each other to share, to change, 
to develop and to do all of the QA tasks together. The Process of Knowledge Management is 
the useful model for elevating the effective product, the institute culture also the system 
management for being the systematic and effective institute.  
  
Keyword : elevate  engaging 
 
บทน า 
  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจของทุกหนํวยงานของสถาบันการศึกษาที่ต๎องทํา
ภายใต๎ข๎อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะนี้ภายในสถาบันมีบุคลากรไมํเข๎าใจ 
เปูาหมายการทําประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให๎ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญตํ อการพัฒนา
ประเทศและสร๎างความมั่นคงใจแกํสังคมที่สามารถพัฒนาพัฒนาองค๑ความรู๎ ผลิตบัณฑิตให๎ตอบสนองยุทธศาสตร๑
การพัฒนาประเทศให๎มากขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับสากลรวมถึงการพัฒนาอาชีพ ความ
เป็นอยูํระดับท๎องถิ่นและชุมชน  ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความจําเป็นที่ต๎องสร๎างระบบกลไก
ติดตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานให๎เป็นมาตรฐาน แตํด๎วยกระบวนการทํางาน “ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน"  มีการแยกสํวนระหวําง “การดําเนินงานปกติ” กับ “การจัดทํางานประกัน
ประกันภาพการศึกษา” ป๓ญหาที่เกิดขึ้นตามวัฒนธรรมภาพรวมคือ บทบาทหนักอยูํที่ผู๎รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพียงคนเดียว ที่มีหน๎าที่ รายงานผล การจัดทําหลักฐาน และการเข๎ารับการสัมภาษณ๑ตํอ
คณะกรรมการตรวจประเมินในแตํละครั้ง  ป๓จจัยที่ตามมาของผู๎ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่อง
การจัดทําเอกสารเพ่ือตอบประกันคุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน เพราะขาดการวางแผนงานและระบบการ
จัดเก็บข๎อมูลตั้งแตํต๎น เมื่อทําบํอยๆ จนเกิดความเคยชินดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไมํใชํ “วัฒนธรรม
คุณภาพ Quality  culture)  แตํเป็นการทํางานเพ่ือตอบประกันคุณภาพการศึกษาให๎ได๎คะแนนจึงทําให๎มีทัศนคติ
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร๎างภาระมากกวําสร๎างคุณคํา  จากป๓ญหาที่ผํานมาวิเคราะห๑ได๎วํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทุกคนในสถาบันและเป็นภาระหน๎าที่ที่ดําเนินงานเป็น
ปกติของบุคลากร สถาบันจึงสรุปบทเรียนการทํางานรํวมกันแก๎ไขป๓ญหาด๎วยการ  ยกระดับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม คือเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของกลุํมงานหรือกลุํม
คนและบทบาทรับผิดชอบตามภาระงานที่ได๎มอบหมาย โดยสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมให๎กลุํมงานเข๎ามารํวมมา
รับผิดชอบตัวบํงชี้ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างการบริหารงานและการบริหารคน  ซึ่งในกระบวนการทํางานต๎องมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทั้งระบบภายในสถาบัน “งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกกลาง ที่ผลักดันเติม
ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับตัวบํงชี้แตํองค๑ประกอบ ถํายทอดองค๑ความระดับหัวหน๎ากลุํมงานเพ่ือถํายทอด
ไปยังรายกลุํมงานหรือกลุํมคนเพ่ือให๎มีการทํางานเป็นทีม ที่กํอให๎เกิดพลังขับเคลื่อนภายในสถาบัน บุคลากรมี
ทัศนคติและแนวคิดมุมบวกตํองานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการจัดการความรู๎คือ  เทคนิค
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ซึ่งเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี
รํวมกัน  บทเรียนการทํางานผํานมาทําให๎ทราบป๓ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น บุคลากรขาดความเข๎าใจเรื่องตัวชี้วัด  ตัว
บํงชี้แตํละองค๑ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย  จึง
มีข๎อสรุปให๎เติมความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวบํงชี้แตํองค๑ประกอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภารกิจ จัดทํากระบวนการดําเนินงานปกติให๎มีรูปแบบ 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) มีกระบวนติดตามผลเป็นระยะๆเพ่ือสร๎างความตระหนักกับวัฒนธรรมคุณภาพ
ของสถาบัน โดยไมํให๎งานประกันคุณภาพผูกติดกับตัวบุคคลแตํให๎เชื่อมโยงกับตัวงานที่ทําเป็นหลัก เพ่ือไมํให๎เกิด
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ป๓ญหาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคนทํางานและโครงสร๎างการบริหารงานภายในสถาบัน ผลการทํางานให๎สามารถ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วิธีการด าเนินงาน  
 การทบทวนบทเรียนการดําเนินงานที่ผํานมา  (After action review หรือ AAR) ซึ่งเป็นการสรุปผลการ
ดําเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน โดยทบทวน
กระบวนการดําเนินงานจัดทําข๎อมูลเพ่ือเข๎ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการระดมความคิด  
(Brain Stroming) ของบุคลากรและผู๎บริหารภายในสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชนจํานวน 12 คน 
ประกอบการผู๎บริหาร สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ
งานคลังความรู๎ชุมชน  ผู๎รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และผู๎รับผิดชอบงานอํานวยการ เพ่ือวิเคราะห๑ประเด็น
ป๓ญหาที่เกิดข้ึนคือ มองแยกสํวนระหวํางงานประจํากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  การทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นบทบาทหน๎าที่ของผู๎รับผิดชอบงานประกันไมํใชํบุคลากรที่ทํางานภารกิจอ่ืนๆของหนํวยงาน จัดทํา
หลักฐานเพ่ือตอบงานประกันคุณภาพศึกษา เป็นครั้งๆเฉพาะกิจไมํใชํทํางานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ 
PDCA (Plan, Do, Check, Act)  เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เป็น“วัฒนธรรมคุณภาพ Quality  
culture)  จึงมีความจําเป็นในการยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบ
มีสํวนรํวม เพื่อจะได๎เข๎าใจและเห็นความสําคัญตามกระบวนการดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา : ผลคะแนนการประเมินงานประกันคุณภาพศึกษา
เป็นที่นําพอใจของผู๎บริหารและบุคลากร แตํพบจุดอํอนขาดคุณภาพของการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
(Plan, Do, Check, Act)  บุคลากรที่รับผิดชอบงานแตํละสํวนไมํมีสํวนรํวมการรายงานผล การจัดเก็บหลักฐาน
เป็นเพียงสนับสนุนข๎อมูลให๎กับตัวแทนสถาบันเพ่ือเข๎ารับการสัมภาษณ๑เทํานั้น   

ขั้นที่ 2  นําประเด็นป๓ญหาที่วิเคราะห๑รํวมกันมาหาแนวทางแก๎ไข โดยแสวงหาความรู๎และการถํายทอด
ความรู๎งานประกันคุณภาพการศึกษาคือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไปศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
จากหนํวยงานอ่ืนๆเพ่ือมารํวมแลกเปลี่ยนรู๎กับบุคลากรภายในสถาบัน และถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎ ที่เกี่ยวข๎องทุก
กลุํมงานได๎แกํผู๎รับผิดชอบงานคลังความรู๎ชุมชน ที่รับผิดชอบงานตัวบํงชี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให๎บริการ  การพัฒนาหนํวยงานสูํสถาบันเรียนรู๎ และ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
ผู๎รับผิดชอบงานบริการวิชาการ  ตัวบํงชี้ที่ ระบบและกลไกในการให๎บริการของหนํวยงาน  และกระบวนการ
บริการวิชาการทางวิชาการให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม  และผู๎รับผิดชอบงานอํานวยการ   ตัวบํงชี้ที่ 
กระบวนการพัฒนาแผน   ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหนํวยงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารทุกระดับของหนํวยงาน ระบบบริหารความเสี่ยง  ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิธีการการถํายทอดองค๑ความรู๎ตัวชี้วัด
และองค๑ประกอบของงานประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบํงชี้และรายละเอียดของเอกสารที่ เกี่ยวข๎อง พร๎อม
ยกตัวอยํางปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจริงในแตํละปีที่ให๎คณะกรรมการตรวจประเมินให๎ข๎อคิดเห็นและให๎ปรับปรุงแก๎ไข  
และมอบหมายให๎เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก คือ การจัดทํารายงาน จัดเก็บหลักฐาน และการเข๎ารับการสัมภาษณ๑ตํอ
คณะกรรมการตรวจประเมินด๎วยตนเอง  โดยตัวบํงชี้ที่มอบหมายจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภาระงานของ
บุคลากรที่ดําเนินงานเป็นปกติ แตํให๎ปรับกระบวนการทํางานตามหลักกระบวนการ  PDCA (Plan, Do, Check, 
Act)  เพ่ือลดป๓ญหาความซ้ําซ๎อน  ไมํสร๎างภาระการทําหลักฐานเพื่อตอบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขั้นที่ 3  จัดระบบความรู๎โดยการจัดทําคูํมือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ระบุเกณฑ๑ตัวบํงชี้ 
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นหลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA (Plan, Do, Check, Act)  
เผยแพรํให๎กับทุกกลุํมงานได๎ศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ท่ีกําหนด 

ขั้นที่ 4  การติดตามประเมินผล ทําให๎เกิดการประมวลผลและกลั่นกรองความรู๎ไดจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพ่ือให๎เห็นผลการปฏิบัติจากที่สร๎างความเข๎าใจรํวมกันเพ่ือตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา
และไมํแยกสํวนงานปกติและงานประกันคุณภาพการศึกษา ให๎จัดทําเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและให๎มีเปูาหมายคือ
การพัฒนาคุณภาพการทํางานให๎มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบกระบวนการทํางานทุกกลุํมงานด๎านแผนการการ
ดําเนินงาน  มีการรายงานผลผํานการประชุมและมีข๎อสรุปจากการประชุม แล๎วให๎มีการปรั บปรุงการดําเนินงาน
ตามข๎อเสนอแนะในที่ประชุม และต๎องจัดเก็บเอกสารเป็นระบบเพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 5  การเข๎าถึงข๎อมูลจากแฟูมเอกสารเดิมๆ ของปีที่ผํานมา คูํมือเอกสารเผยแพรํแนวทางการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพศึกษา เพ่ือให๎ทุกกลุํมงานได๎ศึกษารายละเอียดแตํละตัวบํงชี้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน 

ขั้นที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ของของบุคลากรและผู๎บริหารภายในสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน ประกอบด๎วยผู๎บริหาร ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู๎รับผิดชอบงานคลังความรู๎ชุมชน  
ผู๎รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และผู๎รับผิดชอบงานอํานวยการ  มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกัน
ประเด็นกับการจัดเตรียมเอกสาร  การจัดทําหลักฐานอ๎างอิงตามตัวบํงชี้ของงานประกันคุณภาพการศึกษา  การ
ตอบคําถามเม่ือถูกคณะกรรมการประเมินผลสัมภาษณ๑ และให๎แนวการการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพให๎ดีขึ้นในปี
ถัดไป 

ขั้นที่ 7  การเรียนรู๎ของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชนเกิดขึ้น
อยํางเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการมีสํวนรํวมให๎กลุํมงานเข๎ามารํวมมารับผิดชอบตัวบํงชี้ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎าง
การบริหารงานและการบริหารคน  ซึ่งในกระบวนการทํางานได๎มีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทั้งระบบภายในสถาบัน  
ทําให๎เห็นการยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม  ซึ่งเห็น
พัฒนาระบบการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาทุกกลุํมรู๎หน๎าที่และเข๎าใจการทํางานตามบทบาทหน๎าที่หลักให๎
เป็นกระบวนการตามหลัก PDCA คือวงจรของการคุณภาพที่มีแผนงาน มีการดําเนินงาน มีการรายงานผลและ
ตรวจสอบแก๎ไขให๎สมบูรณ๑ เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นวัฒนธรรมอยํางมี ประสิทธิภาพตํอไป 
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานตามรูปแบบ การขับเคลื่อนพลวัตรของกลุํมแบบมีสํวนรํวมทําให๎เห็นผลการดําเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เน๎นคุณภาพมากกวําการตรวจประกันประจําปี  
บุคลากรทุกกลุํมงานมีความเข๎าใจการทํางานในบทบาทหน๎าที่ปกติคือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประกันคุณภาพ
ศึกษา โดยมีการออกแบบแบบขั้นตอนการทํางาน ตามหลัก PDCA และการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ เมื่อสิ้นสุด
การประเมินผลทุกสํวนงานจะนําเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อไปดําเนินการจัดทําแผนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพจน
เกิดกระบวนการเป็นรูปธรรม ในการนี้การจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องของสมาชิกทุกคนในสถาบันที่
เริ่มจาการสรุปบทเรียนการทํางานรํวมกันเพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของการมีสํวนรํ วมและไมํแยกสํวนจากงาน
ปกติ  ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ แนวทางการการจัดการความรู๎ ซึ่งใช๎แนวคิดของการมีสํวนรํวมของสมาชิกในองค๑
ระดมความคิดท่ีมีอยูํมาพัฒนาให๎เป็นระบบ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553)อ๎าง
ในสิทธิศักดิ์ อาจหาญ,2555 และ เป็นหลักการที่มีแนวคิดเดียวกันกับการจัดการความรู๎เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  การมีสํวนรํวมของทุกฝุายในการรํวมกันวางแผน
รํวมกัน การดําเนินงานตามแผนสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากกระบวนการมีสํวนรํวมเกิดผลผลิต
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ของการประกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพเมื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงก็เป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ เสริมสร๎างพฤติกรรมการมีสํวนรํวมของบุคลากร ทําให๎บุคลากรทุกฝุาย
ให๎การยอมรับเนื่องจากสามารถแก๎ป๓ญหาในการดเนินงานประกันคุณภาพได๎อยํางแท๎จริง  (สิทธิศักดิ์  อาจหาญ
,2555) ในขณะเดียวกันผู๎บริหารของสถาบันให๎การสนับสนุนและผลักในการทํางานเป็นทีมเพ่ือกระตุ๎นเกิดการ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาได๎เป็นอยํางดี สอดคล๎องกับบทความวิชาการการมีสํวนรํวมและป๓ญหา
อุปสรรคจากการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา (รําไพ หมั่นสระเกษและคณะ, 2557) ผู๎บริหารควรหาแนวทางสร๎างแรงจูใจให๎บุคลากรเข๎ามามี
สํวนรํวมในการในการดําเนินงานประกันคุณภาพด๎วยความเต็มใจเพ่ือสนับสนุนให๎การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําเร็จยิ่งขึ้น  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ด๎วยระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ๑ประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เนื่องจากเกิดป๓ญหาการจัด
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเพียงบทบาทหน๎าที่หลักของผู๎รับผิดชอบ เพราะบุคลากรสํวนอ่ืนมีความเข๎าใจ
วํางานประกันเป็นคนทําประกัน คือ ทํารายงาน  รวบรวมเอกสาร  เข๎ารับการประเมินผลตํอคณะกรรมการ    จึงมี
การสรุปผลการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษารํวมกับทีมงานทุกสํวน  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไมํได๎แยกสํวนจากงานปกติ แตํให๎ตามงานตามระบบ PDCA เป็นขั้นเป็นตอนและมีหลักฐานที่
แสดงผลวําได๎ดําเนินงานจริง  จึงยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบ
พลวัตรกลุํม ด๎วยการสรุปบทเรียนรํวมกันเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์และผล
การดําเนินงานมีคุณภาพ  คณะกรรมการจึงมีข๎อสรุปรํวมกันให๎ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสาย
สนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบพลวัตรกลุํม และสรุปบทเรียนรํวมกันเพ่ือจัดทํางานประกันคุณภาพศึกษา
ควบคูํกับงานปกติอยํางเป็นระบบ  
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บทสรุป 

การจัดการองค๑ความรู๎ในการจัดประชุมวิชาการ โดยใช๎วิธีการทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (After 
Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและจัดทําคูํมือการจัด
ประชุมวิชาการให๎เป็นแนวทางการจัดประชุมวิชาการที่ดี วิธีการดําเนินการโดยการทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม  
ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ผลการดําเนินการจัดการความรู๎ พบวํา บุคลากรตระหนักและเห็นถึง
ความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรมีสํวนรํวมในการวางแผน
และแก๎ป๓ญหารํวมกัน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน เกิดวัฒนธรรมองค๑กรแบบใหมํที่ให๎คุณคําความ
แตกตํางหลากหลายของความคิดเห็นภายใต๎เปูาหมายเดียวกัน และมีคู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference 
Knowledge) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม (Best Practice) กระบวนการจัดความรู๎นี้ จึงเป็นการสร๎าง 
กระจาย และใช๎ความรู๎ในการทํางาน เป็นตัวขับเคลื่อนการสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ยกระดับ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ : คูํมือการจัดประชุมวิชาการ การทบทวนหลังการประชุม 
 
SUMMARY  

The knowledge management in a conference operation process used by a term to 
capture the lessons learn from past with the goal of improving future performance (The After 
Action Review Tool: AAR Tool). The goal aimed to use an AAR tool for developing conference 
operation and making the conference operation manual, the manual further show the best 
procedure for its conduct. A process is used to review the problem (lessons learn from the past) 
to improving future performance followed 4 questions 7 steps. The results revealed that 
personnel realized an important of successful development and improvement operation, 
organization participation regarding planed and solved the problems. Therefore it improved 
operational performance, Organization culture. Moreover, this manual (Conference Knowledge) 
can guides the best practices of conference operation. Regarding the AAR process, created, 
distributed, and applied knowledge also can effectively increase publication rates. 
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KEYWORD : Conference Knowledge, After Action Review (AAR) 
 
บทน า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎ านนา เป็นหนํวยงานหลักในการ                      
จัดประชุมวิชาการ หนึ่งในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี คือ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร๎างสรรค๑ (Conference on Research and Creative Innovations : CRCI) เริ่มการจัดประชุม ตั้งแตํปี พ.ศ. 
2557 เป็นต๎นมา เพ่ือเป็นชํองทางสนับสนุนและสํงเสริม อาจารย๑ประจํา และนักวิจัย สามารถนําบทความวิจัยฉบับ
ลงตีพิมพ๑ใน “รายงานสืบเนื่องการประชุม” ในรูปแบบ Online Proceeding และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ 
นวัตกรรม และผลงานสร๎างสรรค๑ ผลงานที่สํงเข๎ารํวมกิจกรรมจะตีพิมพ๑ลงใน  “วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ๑ 
นวัตกรรม และผลงานสร๎างสรรค๑” (Journal of Invention Innovation and Creation) 

จากผลการดําเนินงาน การจัดประชุมวิชาการย๎อนหลัง 1-2 ปีที่ผํานมา พบป๓ญหา และข๎อผิดพลาด  ในการ
ปฏิบัติงาน อันได๎แกํ กระบวนการทํางานมีรูปแบบแตํไมํชัดเจน ทําให๎การแก๎ป๓ญหาต๎องดําเนินการแก๎ไขตาม
เหตุการณ๑ที่ เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ จึงทําให๎ขาดการบันทึกข๎อผิดพลาดดังกลําว ซึ่งทําให๎ข๎อผิดพลาดนั้น                  
มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ําอีก และความรู๎ความเชี่ยวชาญในการทํางานจะเกิดเฉพาะตัวบุคคล ไมํมีการถํายทอดสูํ              
เพ่ือนรํวมงาน 

จากประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงเกิดกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดประชุม
วิชาการ” โดยความรํวมมือของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ After Action Review : AAR เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดท า 
“คู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge)” เป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุน
ยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น 
Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การปรับปรุงกระบวนการทํางานสําหรับวิธีปฏิบัติใหมํ เริ่มต๎นจากการวิเคราะห๑ป๓ญหาหลังจากการประชุม
และนําเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ที่เรียกวํา “After Action Review : AAR” มาใช๎ในกระบวนการ
จัด “ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4” (The 4th Conference on Research and 
Creative Innovations : 4th CRCI-2017)  
 “After Action Review : AAR” เป็นกระบวนการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ดําเนินการโดย                   
การประชุมทบทวนหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามกิจกรรมนั้นๆ ผํานการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                   
ในการทํางานของคณะกรรมการฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือหาข๎อดี ข๎อด๎อย ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวําง
การทํางาน และแนวทางการแก๎ป๓ญหาเพ่ือจัดทําคูํมือการจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge)  
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แผนภาพแสดง กรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู๎ (KM Tools) 
ด๎วยกิจกรรม After Action Review : AAR  ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน 

 
แนวทางการดําเนินงาน (KM Tools) 
กระบวนการจัดการความรู๎ด๎วยเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) คือ “วิธีการทบทวนป๓ญหาหลัง

การประชุม” (After Action Review : AAR) ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ในการประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4 มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ค าถาม 1 : สิ่งท่ีคาดว่าจะได้จากการท างาน (What was expected to happen?) 
ดําเนินการแสวงหาแนวทางการจัดประชุมวิชาการ โดยใช๎กิจกรรมการประชุมรํวมกันของบุคลากร 

ผู๎บริหาร อาจารย๑ ดําเนินการประชุมกํอนเริ่มกิจกรรมนั้นๆ เริ่มจากการตั้งเปูาหมายโดยใช๎คําถาม อาทิเชํน  
วางแผนอยํางไรในการจัดประชุมวิชาการ เมื่อดําเนินการแล๎วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตามแผนหรือไมํ ควรจะทําอยํางไรให๎
ดีกวําเดิม เป็นต๎น ซึ่งดําเนินการในขั้นตอน การเตรียมการกํอนการประชุม ระหวํางประชุม และหลังการประชุม 
โดยนําป๓ญหา เพ่ือลดป๓ญหาในการทํางานและเป็นข๎อมูลในการจัดทําเลํมคูํมือการจัดประชุมวิชาการอันจะเป็น
แนวทางในการจัดประชุมวิชาการท่ีดีของมหาวิทยาลัย หรือหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องตํอไป 

ค าถาม 2 : สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงคืออะไร (What actually occurred?) 
 ผลการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการในแตํละขั้นตอนและแตํละกิจกรรมจะพบได๎ทั้งจุดแข็งจุดอํอน
ของการทํางาน ดําเนินการโดยใช๎กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ โดยประธานและเลขานุการของ
คณะกรรมการจัดการประชุมแตํละฝุายทําหน๎าที่เป็น “คุณอํานวย” (Facilitator) ของกระบวนการ AAR ที่คอยตั้ง
คําถาม กระตุ๎นให๎บุคลากรทุกคนได๎แสดงความคิดเห็น และข๎อเสนอแนะในการทํางาน และทําการจดบันทึกข๎อมูล 
(Knowledge Assets) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนในการดําเนินการ 
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ค าถาม 3 : สิ่งท่ีแตกต่างและท าไมจึงแตกต่าง (What went well and why?) 
 ดําเนินการเพ่ือให๎บุคลากรตระหนักวําเรากําลังทําความเข๎าใจกระบวนการทํางาน และกลับไปมองการ
ทํางานของตนเองและผู๎อ่ืน โดยคณะกรรมการจัดงานแตํละฝุายจะมีรูปแบบและหน๎าที่การดําเนินการที่แตกตํางกัน 
กระบวนการนี้ไมํได๎เป็นการค๎นหาคนทํางานผิดพลาด แตํเป็นการทบทวน กระบวนการทํางาน เพ่ือปูองกันการเกิด
ป๓ญหาซ้ํา ในขณะเดียวกันก็คงไว๎ซึ่งกระบวนการทํางานที่ดี 

ค าถาม 4 : สิ่งท่ีต้องแก้ไข จะปรับปรุงอย่างไร (What can be improved and how?) 
ผลการการนําเครื่องมือ AAR มาใช๎ชํวยให๎การดําเนินงานจัดประชุมมีรูปแบบและขั้นตอนการทํางานที่

ชัดเจน โดยการกําหนดรายการสิ่งที่ต๎องทํา (Checklist) ทั้งกํอนการประชุม ระหวํางประชุม และหลังการประชุม 
ลดความผิดพลาดให๎เกิดน๎อยลง ซึ่ง Checklist จะทําให๎การรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการแตํละฝุายมีความ
ชัดเจน และมีแนวทางในการทํางาน แตํในระหวํางการดําเนินงานในแตํละกิจกรรมอาจจะพบป๓ญหาที่ไมํคาดคิด
เกิดขึ้นหน๎างานได๎ ทําให๎กระบวนการงานตาม Checklist ไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ซึ่งต๎องแก๎ป๓ญหาหน๎างาน 
วิธีแก๎ไขคือจะต๎องมีการทบทวนการปฏิบัติงานในระหวํางการจัดประชุมอยํางทันทํวงที 

ทั้งนี้ จากผลการดําเนินการจัดประชุมวิชาการโดยใช๎เครื่องมือ AAR ทําให๎มีกระบวนการทํางานมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน และมีการบันทึก จัดเก็บความองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ ในรูปแบบคูํมือการจัดประชุม
วิชาการ (Conference Knowledge) เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปใช๎ตํอไป 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากผลการดําเนินงาน การจัดการองค๑ความรู๎ด๎วยเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ใช๎วิธีการ
ทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (After Action Review : AAR) ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ในการประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4 พบวํา บุคลากรเห็นความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่มีการ
พัฒนาและปรับปรุงขึ้นอยํางตํอเนื่อง เกิดการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการวางแผนและแก๎ป๓ญหารํวมกัน ทําให๎
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และหนํวยงานตํางๆ ในมหาวิทยาลัย 
 

กระบวนการ KM กระบวนการ AAR ผลการดําเนินงาน องค๑ความรู๎ 
แนวทางการพัฒนา

ตํอ 
1. การบํงชี้ความรู๎ 

(Identify) 
คําถามที่ 1 : สิ่งที่
คาดวําจะได๎จากการ
ทํางาน 

 ได๎ข๎อมูลประเด็น
สําคัญจุดเดํน จุด
ด๎อย ของ
กระบวนการ
ทํางาน 

 บุคลากร : 
บุคลากรเกิดการ
พัฒนาเรียนรู๎ และ
ความรู๎ของ
บุคคลากรมีการ
จัดระบบและสั่ง
สมไว๎พร๎อมที่จะ
นําไปปฏิบัติ 

 หนํวยงาน/
มหาวิทยาลัย : 
เป็นองค๑กรแหํง
การเรียนรู๎ มี
ความเข๎มแข็ง 

 จากการ KM ด๎วย
วิธีการ AAR ตาม
หลักการ 4 
คําถาม 7 ขั้นตอน 
เกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และ
บูรณาการองค๑
ความรู๎ตํอยอดใน
การจัดประชุมครั้ง
ตํอๆไป และเป็น
แนวทางในการจัด
ประชุมที่ดีสําหรับ
หนํวยงานอื่นที่จะ

2. สร๎าง / แสวงหา 
(Create / 
Acquire) 

 สืบค๎นหาข๎อมูล 
ผํานผู๎มีความรู๎ 
หรือสื่ออ่ืนๆ 

3. ประมวลและ
กลั่นกรอง 
(Organize) 

 วิเคราะห๑ป๓ญหา 
เพ่ือจัดทํารูปแบบ
และกระบวนการ
ใหมํ 

4. จัดความรู๎ให๎เป็น คําถามที่ 2 : สิ่งที่  ได๎แผน/ขั้นตอน
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กระบวนการ KM กระบวนการ AAR ผลการดําเนินงาน องค๑ความรู๎ 
แนวทางการพัฒนา

ตํอ 
ระบบ (Codify & 
Refinement) 

เกิดข้ึนจริงคืออะไร การจัดประชุม 
checklist ในการ
ทํางาน 

(Learning 
Organization) 

สามารถนําไปปรับ
ใช๎ตามบริบทของ
หนํวยงานนั้นๆ 
ตํอไป 5. การเข๎าถึงความรู๎  

(Access) 
 การใช๎ website 

การประชุมชํวยใน
การบริหารจัดการ
การประชุม และ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล
ตํางๆ 

6. การแลกเปลี่ยน
แบํงป๓น (Sharing) 

คําถามที่ 3 : สิ่งที่
แตกตํางและทําไมจึง
แตกตําง 

 แลกเปลี่ยนเคล็ด
ลับ เทคนิคการ
ทํางาน เทคนิค
การแก๎ป๓ญหา  

 เกิดการถํายทอด
องค๑ความรู๎ 
ประสบการณ๑การ
ทํางานสูํเพื่อน
รํวมงาน 

 ได๎เลํมคูํมือการจัด
ประชุมวิชาการ 
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดี 

7. การเรียนรู๎  
(Learning) 

คําถามที่ 4 : สิ่งที่
ต๎องแก๎ไขจะปรับปรุง
อยํางไร 

 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
ทํางานตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอน  

 ผํานประสบการณ๑
การแก๎ป๓ญหาทิ่
เกิดข้ึนเฉพาะหน๎า 

 
ประสิทธิผล 

1. ผลการใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ AAR ทําให๎เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานด๎านการจัดประชุม
วิชาการ และสร๎างมาตรฐานการจัดการประชุมให๎กับสถาบันวิจัยและพัฒนา สํงผลให๎ระดับความพึง
พอใจของผู๎ที่เข๎ารํวมประชุมเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง (ร๎อยละ 82.71, สรุปภาพรวมการจัดประชุมวิชาการ
และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 4, 
2560) 
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2. การประชุมทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (AAR) ทําให๎ลดป๓ญหาเดิม จากการใช๎ checklist เข๎ามาเป็น
เครื่องมือชํวยในการทํางาน และเกิดแนวทางการทํางานรูปแบบใหมํๆ 

3. ได๎แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และถํายทอดไปยังหนํวยงานอ่ืนๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติในรูปแบบคูํมือ
การจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge)  

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. เครือขํายที่ดี : การมีรํวมมือของบุคลากรทุกหนํวยงาน 
2. ทีมงานที่ดี : บุคลากรมีความพร๎อม และความรับผิดชอบรํวมกัน 

ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. ระยะเวลาในการดําเนินงานจํากัด 
2. ภาระงานของบุคลากรมีมากเกินไป 

 
สรุป 

การจัดการองค๑ความรู๎ด๎วยเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ใช๎วิธีการทบทวนป๓ญหาหลังการ
ประชุม (After Action Review : AAR) ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ในการประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดท า “คู่มือการจัดประชุมวิชาการ” 
(Conference Knowledge) เป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

สรุปเป็น “แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิชาการ” ดงันี้ 
1. การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้  After Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุง

กระบวนการท างาน สร้างวิธีจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ และสร้างมาตรฐานการจัดประชุม 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มข้ึน 

3. คู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge) ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับบุคลากร 
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการท างาน 
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แนวปฏิบัติที่ดีเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาส าหรับการท างานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

Best Practices in Problem Analysis for Community-Based Academic Services. 
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บทสรุป  

การวิเคราะห๑ป๓ญหาสําหรับการทํางานบริการวิชาการแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎
คณาจารย๑และบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา สร๎างความรํวมมือรํวมกับ 
ท๎องถิ่น ชุมชน หมูํบ๎าน โดยกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑ บุคลากร นักศึกษาและภาค
ประชาชน การเรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในหมูํบ๎านชุมชนให๎เข๎าใจบริบทอยํางแท๎จริงและเกิดกระบวนการมี
สํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับภาคประชาชน  ด๎วยการเข๎าไปคลุกคลีกับชาวบ๎าน ชุมชน และจัดทําฐานข๎อมูล
หมูํบ๎านเชิงลึก (Village Profile) และการวิเคราะห๑ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน สิ่งแวดล๎อมและศักยภาพของชุมชน 
โดยผํานเครื่องมือและกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน และภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงานภาครัฐบาลและหนํวยงาน
ภาคเอกชนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในชุมชน เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เป็นหนํวยงานขับเคลื่อนสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย๑ และ
บุคลากร ทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ ดําเนินกิจกรรมการวิเคราะห๑ป๓ญหาสําหรับการทํางานบริการวิชาการแบบมีสํวน
รํวมกับชุมชน โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข๎อมูล และประสานงานระหวําง ชุมชน หมูํบ๎าน 
มหาวิทยาลัย บนฐานสังคมแหํงการเรียนรู๎  ภายใต๎แนวคิด การพัฒนาหมูํบ๎าน ชุมชน ด๎วยองค๑ความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานคือความพอมี พอกิน พอใช๎กํอน แล๎วจึงคํอยเสริม คํอยสร๎างความเจริญ
และเศรษฐกิจขั้นสูงตํอไป โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมประกอบด๎วยผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ จํานวน 23 ชุมชน 
คณาจารย๑และบุคลากร จํานวน 121 ทําน ผู๎นําชุมชนทุกชุมชนที่ดําเนินโครงการ รวมถึงผู๎ให๎การสนับสนุนงาน 
ด๎านบริการวิชาการ จากทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาและ
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน โดยการใช๎ที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs)  3 ทําน คือนายอุดม 
มณีขัติย๑ รศ.สุทัศน๑ จุลศรีไกวัล และนายเทพ วงศ๑สุภา ผลผลิตของโครงการได๎รายงานข๎อมูล Village Profile เชิง
ลึกพ้ืนที่ในโครงการ 23 ชุมชน ทั้งนี้ฐานข๎อมูลดังกลําวจะเป็นประโยชน๑ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมูํบ๎าน ชุมชน แล๎วยังสามารถนําไปตํอยอด โครงการยกระดับหมูํบ๎านชุมชนแบบมีสํวนรํวม โครงการบริการ
วิชาการ โครงการวิจัย การสนองงานโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน๑
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) เป็นต๎น 
 
Summary 
 Best Practices in Problem Analysis for Community-Based Academic Services. The purpose 
is for the professor and staff and students of Rajamangala University of Technology Lanna 
cooperate with the local village community. Through participatory learning processes between 
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faculty, staff, students and the public. Learning the way of life of the people in the village 
community to understand the real context and the process of participation between the faculty 
and the people by joining with the villagers, developing an in-depth village database. (Village 
Profile),  the community / community capital analysis, Environment and community potentials 
by the tools and processes of community participation. The government and the private sectors 
involved in the community to lead to concrete development. Institutions transfer technology to 
the community. Rajamangala University of Technology Lanna is the unit that drives and 
encourages the faculty and staff of all faculties to conduct problem analysis activities for the 
academic service with the participation of the community in order to lead concrete 
development. Participants will be the intermediary to gather information. Coordination between 
the village community, the university on the basis of learning society. Under the concept of 
community village development with the knowledge of science and technology. On the basis of 
enough to eat well before then to supplement. Continue to build prosperity and advanced 
economy. Participants included 23 participants, community members, faculty and staff, 121 
community leaders, all community members. Including sponsors. Academic Services From all 
faculties, all faculties of College of Technology and Interdisciplinary Studies Institute for 
Research and Development and Institute for Technology Transfer to Community.  The three 
mentors are Mr. Udom Maneepat, Associate professor Suthat Chulachai and Mr. Thepwong 
Supa. Productivity of the project has been reported. Village Profile Depth Areas in Project 23 
Community. The database will be useful for developing and improving the quality of life of the 
village community. Village Community Raise Project Research Project on Plant Genetic 
Conservation Project, initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
 
ค าส าคัญ : เรียนรู๎วิถีชีวิต,การวิเคราะห๑ป๓ญหา,กระบวนการมีสํวนรํวม,ฐานข๎อมูลชุมชน 

Learn how to live, Problem analysis, Engaging process, Village Profile 
 
บทน า  
 การทํางานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ จากเดิมทําโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของอาจารย๑หรือนักวิชาการ
เป็นหลัก โดยที่อาจารย๑หรือนักวิชาการ นําองค๑ความรู๎ ความเชี่ยวชาญของแตํละบุคคลไปถํายทอดสูํกลุํมเปูาหมาย 
ซึ่งกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการถํายทอดองค๑ความรู๎นั้น ไมํได๎นําไปสานตํอ หรือบางครั้งไมํได๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎
อยํางแท๎จริง ทําให๎การดําเนินงานวิจัย หรือบริการวิชาการท่ีผํานมา ไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร สถาบันถํายทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เป็นหนํวยงานที่ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงได๎สนับสนุนให๎มี การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา ด๎านสังคม ด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎คณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนเปูาหมาย โดยดําเนินการศึกษาและจัดทําฐานข๎อมูล 
(Village Profile) ทั้งทางด๎านทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา รวมทั้งด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมให๎เข๎าใจบริบทของชุมชนอยํางแท๎จริง โดยสร๎าง กระบวนการมีสํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับประชาชน : ซึ่ง
ข๎อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ได๎จะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสามารถนําไป
ตํอยอดในการดําเนินงานบริการวิชาการในด๎านตํางๆ เชํน โครงการยกระดับหมูํบ๎านชุมชนแบบมีสํวนรํวม 
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โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย การสนองงานโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน๑ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) เป็นต๎น  
 
วิธีการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน สถาบันถํายทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชน เป็นหนํวยงานที่ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จึงได๎สนับสนุนให๎มี การดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ด๎านสังคม ด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน 
เพ่ือค๎นหาป๓ญหาหรือความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง โดยมีวิธีการทํางานดังนี้ 
 1. จัดตั้งกลุํมคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมวางแผนการดําเนินการ กําหนด รายละเอียด หลักเกณฑ๑
การดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring Programs)   
 2. ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนคณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา เข๎ารํวมโครงการ โดยให๎อาจารย๑ตั้งทีม ๆ 
ละ 4 คน เป็นการบูรณาการศาสตร๑ภายในมหาวิทยาลัยฯ และอนุญาตผู๎บังคับบัญชาต๎นสังกัดเพ่ือเข๎ารํวมกิจกรรม
ตามแบบฟอร๑มที่กําหนด และคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย ให๎ผู๎นําชุมชนสมัครใจเข๎ารํวมกิจกรรมโดยการลงชื่อตาม
แบบฟอร๑มที่กําหนด 
 3. คัดเลือกผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ รวมกลุํมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) โครงการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด๎านสังคมด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน มีพ้ืนที่ดําเนินการปีงบประมาณ 2560 จํานวน 23 
ชุมชน มีอาจารย๑ และบุคลากรเข๎ารํวมโครงการจํานวน 121 คน โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นคณาจารย๑ และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ เข๎ารํวมโครงการด๎วยความสมัครใจ 
 4. เตรียมความพร๎อมกํอนการลงพ้ืนที่ดําเนินโครงการ เป็นกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือศึกษาชุมชน แผนที่เดินดิน การศึกษาประวัติศาสตร๑/วิวัฒนาการชุมชน 
การศึกษาประวัติศาสตร๑/วิวัฒนาการชุมชน ผังเครือญาติ ปฏิทินชุมชน ฝึกทักษะที่สําคัญในการลงชุมชน ได๎แกํ 
การจดบันทึก การลงพ้ืนที่ภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ๑ ทักษะการจัดเวทีประชาคม โดยมีคุณเทพ วงศ๑สุภา 
พัฒนาการอําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา เป็นที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs) ทั้งนี้ สถาบันถํายทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชนได๎กําหนดขอบเขตพันธกิจการดําเนินงาน และจัดทําเป็นคูํมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เพ่ือให๎ได๎ฐานข๎อมูลหมูํบ๎าน (Village  Profile) ที่สมบูรณ๑ 
 

 
รูปภาพที่ 1 การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จ าลองโดยมีพี่เลี้ยง 
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 5. ดําเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑ๑การดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน 
วิธีการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs) ดูแล กํากับ 
ติดตาม เป็นระยะ 

 
รูปภาพที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ม.14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 

 
รูปภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม บ้านแม่กึ๊ดสามท่า 

 
6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชนกําหนดให๎จัดทําข๎อมูลใน

การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน อําเภอ จังหวัด 
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินงาน ตําแหนํง สังกัด เบอร๑โทรศัพท๑ อีเมลล๑ 
3. ข๎อมูลผลการวิเคราะห๑ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพ่ือนําไปสูํการพัฒนา 

3.1 วิเคราะห๑จุดอํอน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   
3.2 แผนการพัฒนาหมูํบ๎าน (Road Map) 
3.3 การเรียนรู๎ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหมํของมหาวิทยาลัย 
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3.4 ค๎นหาโจทย๑ใหมํเพ่ือพัฒนาหมูํบ๎านและเทคโนโลยีที่ต๎องการนํามาพัฒนาชุมชน  
4. ด๎านเทคโนโลยี 

4.1  เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช๎ในการพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน 
4.2  เทคโนโลยีที่ชุมชนต๎องการเพ่ิมเติม 

5. ประเด็นเรํงดํวนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาสามารถลงไปชํวย ชาวบ๎านแก๎ไขป๓ญหา
ได๎ทันท ี

6. ประเด็นป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข๎าแผน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7. บทสรุปการวิเคราะห๑ภาพรวมการพัฒนาหมูํบ๎าน 
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 

- การวางแผนศึกษาชุมชน 
- ขั้นตอน/วิธีการ  เครื่องมือตํางๆ ใช๎อยํางไร เชํน แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ๑  
- ป๓จจัยความสําเร็จ 
- ป๓ญหาที่เกิดข้ึนและการแก๎ไขป๓ญหา 
- การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการทําโครงการตํอ 
- ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆตํอโครงการเรียนรู๎ในชุมชนฯ  ตํอมหาวิทยาลัยฯ 

9. สิ่งที่อาจารย๑ได๎จากการทําโครงการลงเรียนรู๎ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว 
     อาจารย๑เอง) บทเรียน 1 หน๎า 
10. อ่ืน ๆ (ถ๎ามี) 

หมายเหตุ : 1. นําเสนอรูปแบบ Power point โครงการละ 20-25 นาที ถามตอบ 5 นาที 
  2. สรุปเป็นไฟล๑ Word โครงการละ 6-8 หน๎า เพ่ือจัดทําเลํมรายงานผลการดําเนินงาน  
  3. ทํา Poster ขนาด 90 *120 เซนติเมตร ตามรูปแบบที่สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน
ออกแบบให๎ (หลังจากนําเสนอแล๎วให๎นําไปติดในชุมชนเพ่ือคืนข๎อมูลให๎ชุมชน)  
 

7. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ เป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 23 ชุมชนนักปฏิบัติ  โดย
มีผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ผู๎นําชุมชนที่ดําเนินโครงการ รวมถึงผู๎ให๎การสนับสนุนงานด๎านบริการวิชาการ จาก
ทุกพ้ืนที่ ทุกคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน และที่ปรึกษา (Mentoring Programs)  3 ทําน คือนายอุดม มณีขัติย๑ รศ.สุทัศน๑ จุลศรีไกวัล และนายเทพ 
วงศ๑สุภา เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร๑มที่กําหนด และทบทวนหลัง
การปฏิบัติ (After Action Review-AAR) เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น เพ่ือทบทวนวําเกิดอะไรขึ้น 
ทําไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอํอนอยํางไร สํงผลให๎ทีมและสมาชิกได๎เรียนรู๎จากทั้งความสําเร็จและ
ความล๎มเหลว 
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รูปภาพที่ 4 การน าเสนอผลการด าเนินงานบ้านน้ าแก่นเหนือ 

 
 

 
รูปภาพที่ 5 เล่มสรุปผลการด าเนินงาน ทั้ง 23 ชุมชน 
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รูปภาพที่ 6 โปสเตอร์น าเสนอผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่ 11 พ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ 

 
 
ผลจากการด าเนินงาน 

สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชมุชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ได๎สร๎างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะห๑ป๓ญหาสําหรับการทํางานบริการวิชาการแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน 23 ชุมชน ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดชุมชนนักปฏิบัติ 23 ชุมชน 
 

ล าดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 มทร.ล๎านนา นําน หมูํบ๎านน้ําแกํนเหนือ ต.น้ําแกํน อ.ภูเพียง 

จ.นําน 
นายอริยะ  แสนทวีสุข 

2 มทร.ล๎านนา นําน หมูํบ๎านสันเจริญ ต.ผาทอง  
อ.ทําวังผา จ.นําน 

นายสุรชัย อิ้มทับ 

3 มทร.ล๎านนา เชียงราย หมูํบ๎านรํองก๏อ ต.แมํคํา อ.แมํจัน            
จ.เชียงราย 

นายภีราวิชญ๑ ชัยมาลา 
 

4 มทร.ล๎านนา ตาก หมูํบ๎านแมํกึ๊ดสามทํา ม.5 ต.แมํกาษา  
อ.แมํสอด จ.ตาก 

นายสุทธิศักดิ์ สุขัมศรี 

5 มทร.ล๎านนา ตาก หมูํบ๎านปูแปู ต.ดํานแมํละเมา อ.แมํสอด จ.
ตาก 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล 

6 มทร.ล๎านนา ตาก หมูํบ๎านสันเก๎ากอม ม.6 ต.แมํระมาด อ.แมํ
ระมาด จ.ตาก 

ดร.ยุธนา ศรีอุดม 

7 มทร.ล๎านนา ลําปาง หมูํบ๎านต๎นมื่น ม.14 ต.พิชัย  
อ.เมือง จ.ลําปาง 

นายณัฐอมร จวงเจิม 

8 คณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

หมูํบ๎านห๎วยทราย ต.แมํป๓๋ง อ.พร๎าว จ.
เชียงใหมํ 

รศ.ดร.สุนทรี รินทร๑คํา 

9 คณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

หมูํบ๎านโปุงบัวบาน ต.แมํป๓๋ง อ.พร๎าว จ.
เชียงใหมํ 

นายปรัชญา นามวงค๑ 

10 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ หมูํบ๎านแมํสายปุาเมี่ยง ต.โหลํงขอด  
อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ 

นางสาวเมทินี น๎อยเรือน 

11 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑
(จอมทอง) 

หมูํบ๎านไรํบน ม.23 ต.ดอยหลํอ  
อ.ดอยหลํอ จ.เชียงใหมํ 

นายทศพร ไชยประคอง 

12 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑
(จอมทอง) 

หมูํบ๎านสามสบ ดอยมํอนเงาะ  
ต.เมืองก๐าย อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ 

นางลมัย  ผัสดี 

13 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑
(จอมทอง) 

หมูํบ๎านใหมํดอนแก๎ว ม. 2 ต.ทาเหนือ  
อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ 

นางสาวอาภาศรี เทวตา 

14 คณะศิลปกรรมและสถาป๓ตยกรรม
ศาสตร๑ 

หมูํบ๎านตํอเรือ ต.ชํางเคิ่ง อ.แมํแจํม จ.
เชียงใหมํ 

นางสาวภัทราวดี  ธงงาม      

15 คณะศิลปกรรมและสถาป๓ตยกรรม
ศาสตร๑ 

หมูํบ๎านสองธาร ต.บ๎านทับ อ.แมํแจํม จ.
เชียงใหมํ 

นายวันชัยยุทธ วงษ๑เทพ      

16 คณะวิศวกรรมศาสตร๑ หมูํบ๎านแมํกาษาโพธิ์ทอง ม.11  
ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก 

นายมานิตย๑  อินทร๑คําเชื้อ 

17 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี หมูํบ๎านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็น  
อ.สันทราย เชียงใหมํ 
 
 

ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม 
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ล าดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ พื้นที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
18 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี หมูํบ๎านเมืองเล็น ม.2 ต.เมืองเล็น  อ.สัน

ทราย เชียงใหมํ 
นางสาวอัญมณี  สุวรรณ 

19 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี หมูํบ๎านโพธิ์เงิน ม.14  
ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก 

นายอาทิตย๑  ใจคําฟู 

20 มทร.ล๎านนา เชียงราย หมูํบ๎านปางขอน ม. 7 ตําบลห๎วยชมภู 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

นางสาวสุภัทรจิตต๑ มะโน
สด 

21 มทร.ล๎านนา พิษณุโลก หมูํบ๎านแหลมโพธิ์ ม. 9 ตําบลบ๎านกรําง 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

นายวรกฤช ดอนคําเพ็ง 

22 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ ชุมชนพวกแต๎ม ถนนสามล๎าน ตําบลพระ
สิงห๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

นายเดชาธร พจนพงษ๑ 

23 คณะวิศวกรรมศาสตร๑ หมูํบ๎านทุํงศาลา ม. 1 ตําบลดอนเปา 
อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 

ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล 

 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact)  
 ผลกระทบที่เห็นอยํางชัดเจนจากรายงานและการนําเสนอของกลุํมหนํวยงานที่รับผิดชอบโครงการในแตํ
ละพ้ืนที่ดําเนินงานก็คือ 
 1. ในสํวนของคณาจารย๑ผู๎รํวมดําเนินงานได๎รับประสบการณ๑ในการทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ การทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนทั้งกับเพ่ือนรํวมงาน และกลุํมคนในชุมชน การปรับและปฏิบัติตัวเองเพ่ือให๎เกิดความราบรื่นในการ
ทํางาน ได๎เห็นถึงความสามารถของตัวเองในการทํางานด๎านอ่ืนนอกจากการสอนให๎ความรู๎ภายในห๎องเรียน ได๎รับ
มุมมองใหมํๆ ของบรรยากาศของชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่แตกตํางจากห๎องเรียน ห๎องวิจัย หรือ
ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ได๎เห็นวําตัวเองมีความรู๎ที่สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ตอบสนองกับสิ่งชุมชนต๎องการ 
เพ่ือแก๎ป๓ญหาที่มีอยูํในชุมชนนั้นๆ สามารถถํายทอดแกํและยกตัวอยํางแกํนักศึกษาถึงองค๑ความรู๎วําสามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตจริงได๎อยํางไรบ๎าง เมื่อมีคําถามวําความรู๎ที่เรียนไปเอาไปใช๎ทําอะไร บอกได๎ถึงประโยชน๑
ของความรู๎ที่มี สามารถผสมผสานกับภูมิป๓ญญาของชุมชนกับความรู๎ที่เรามี และนอกจากนั้น เมื่อเราได๎เห็นถึง
ป๓ญหาของชุมชน เราสามารถนําเอาป๓ญหาเหลํานั้นมาเป็นหัวข๎อในการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวข๎องกับองค๑ความรู๎ของ
ตัวเอง ทําให๎เกิดการพัฒนาองค๑ความรู๎เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญก็คือชุมชนนั้นก็ได๎ประโยชน๑รํวมกัน และนําไปสูํการ
ปฏิบัติจริงของนักศึกษาได๎ 
 2. การได๎เข๎าถึงข๎อมูลเชิงลึกของชุมชน ได๎มองเห็นป๓จจัยตํางๆ และวิธีการที่ได๎มาซึ่งข๎อมูลเหลํานั้น ซึ่งเมื่อ
กลุํมดําเนินงานลงพื้นที่ ได๎ใช๎เวลาในการทํากิจกรรมตํางๆ ในชุมชน ก็จะได๎เข๎าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และป๓ญหา
ของชุมชนในเชิงลึกพ้ืนที่ในโครงการมากยิ่งขึ้น ทําให๎สามารถจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต๎องการภายในชุมชนอยํางแท๎จริง ซึ่งลักษณะการพัฒนาชุมชนจากหนํวยงานสํวนท๎องถิ่น หรือ
หนํวยงานภายนอกที่เข๎ามา มักจะเป็นในลักษณะมาบอกให๎ชุมชนทําอยํางนั้น ทําอยํางนี้ ทั้งที่ไมํได๎รู๎ถึงธรรมชาติ
ของชุมชน คิดแทนชุมชนวําดี เอาของมาให๎มาแจกแล๎วก็หายไป เป็นอยูํอยํางนี้มานาน จนทําให๎ชุมชนรู๎สึกเบื่อ
หนํายไมํเกิดความสนใจหรือให๎ความรํวมมือกับโครงการของรัฐหรือหนํวยงานตํางๆ ที่ลงไปพัฒนาชุมชน ชุมชนเกิด
เบื่อหนํายกับการลงไปทํางานของหนํวยงานนั้นๆ ที่นําความคิดของตัวเองเป็นหลัก เพ่ือจะได๎มีผลงานไปรายงาน
เจ๎านาย โดยไมํได๎สนใจชมชุนวําเข๎าต๎องการหรือไมํ ทุกวันนี้ชุมชนในหลายๆ ที่มีทัศนคติที่ไมํดีตํอหนํวยงานสํวน
ท๎องถิ่นหรือหนํวยงานภายนอกที่พยายามจะยัดเยียดโครงการตํางไปสูํชุมชน ในหลายๆ ครั้ง การเรียนรู๎และการให๎
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ความรํวมมือของชุมชนจึงเป็นแบบขอไปที เป็นการเรียนรู๎ที่ถูกเกณฑ๑เข๎ามารํวมมากกวําที่ชุมชนจะเข๎ามาด๎วยความ
สนใจ 
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยงานและชุมชน และวิธีการเพ่ือได๎มาซึ่ งข๎อมูลเชิงลึกจากการที่ได๎ฝ๓งตัวกับ
ชุมชน เข๎าไปเรียนรู๎ชุมชนทําให๎มีความใกล๎ชิดชุมชนมากขึ้น ทําให๎ชํองวํางระหวํางหนํวยงานกับชุมชนลดลง ซึ่งการ
ที่เราอยากจะได๎ความไว๎ใจจากชุมชน ต๎องไมํเป็นอาจารย๑ที่คอยสอน แตํต๎องเป็นเหมือนชาวบ๎านในชุมชนคนหนึ่ง 
ใช๎ชีวิตคล๎ายๆกัน เพ่ือให๎เห็นมุมมองจากชุมชนแทนที่มุมมองจากคนภายนอก เพ่ือให๎ทราบถึงป๓ญหาตํางๆ ได๎มาก
ขึ้น ชุมชนก็จะคํอยๆ ยอมรับและมองเห็นวําเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน เกิดการชํวยคิด ชํวยทํา ชํวยวางแผนตํางๆ 
การทํางานกับชุมชน ได๎อยูํรํวมกับชุมชน เพราะชุมชนต๎องการความจริงใจมากํอนอยูํ เสมอ ถ๎าไมํมีใจที่จะรํวม 
ชุมชนไมํเห็นถึงความจริงใจ  โอกาสที่จะทํางานรํวมกับชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จนั้นก็ยาก 

4. ได๎ข๎อมูลเชิงลึกของหมูํบ๎าน Village Profile 23 ชุมชน ซึ่งเป็นข๎อมูลที่นําไปตํอยอดโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูํบ๎าน ชุมชน แบบมีสํวนรํวม จํานวน  9 ชุมชน ได๎แกํ 

1. หมูํบ๎านปูแปู ต.พะวอ อ.แมํสอด จ.ตาก 
2. หมูํบ๎านสันเก๎ากอม ม.6 ต.แมํระมาด อ.แมํระมาด จ.ตาก 
3. หมูํบ๎านห๎วยทราย ต.แมํป๓๋ง อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ  
4. หมูํบ๎านแมํสายปุาเมี่ยง ต.โหลํงขอด อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ    
5. หมูํบ๎านสองธาร ต.บ๎านทับ อ.แมํแจํม จ.เชียงใหมํ 
6. หมูํบ๎านแมํกาษาโพธิ์ทอง ม.11 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก 
7. หมูํบ๎านเมืองเล็น ม.2 ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย เชียงใหมํ   
8. หมูํบ๎านโพธิ์เงิน ม.14 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก 
9. หมูํบ๎านแหลมโพธิ์ ม.9 ต.บ๎านกรําง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ  

การที่จะดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ด๎านสังคม
ด๎วยการเรียนรู๎ชุมชน ให๎สําเร็จได๎นั้นมีองค๑ประกอบหลายสํวนที่จะชํวยผลักดันให๎โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ คือ 

1. ในสํวนผู๎ดําเนินโครงงาน อาจารย๑ต๎องมองเห็นเปูาหมายและตะหนักถึงความสําคัญของโครงการนี้ 
การวางตัวของอาจารย๑ที่ลงพ้ืนที่ที่เหมาะสม การแสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ดี และความจริงใจตํอ
ชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่นกับ
อาจารย๑ที่ลงฝ๓งตัวในชุมชน และมีการวางแผนงานที่ดีในการลงพ้ืนที่ทําโครงการ 

2. ในสํวนของหนํวยงานต๎นสังกัด ผู๎บริหารให๎ความสําคัญมีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกรองรับ
การดําเนินงานในด๎านตํางๆ ของผู๎ดําเนินโครงการ เพ่ือที่จะได๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่และมีความสุข
ในการทํางาน 

3. ในสํวนของชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่น เห็นความสําคัญของโครงการนี้และเต็มใจให๎อาจารย๑เข๎ามา
ฝ๓งตัวในชุมชน อํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย๑ที่ลงฝ๓งตัว และการให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑แกํอาจารย๑ที่รํวมโครงการ 

 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

245 

ปัญหา อุปสรรค 
 ป๓ญหาสํวนใหญํที่เกิดข้ึนในโครงการนี้ในหลายพ้ืนที่ คือ  

1. ระบบหรือกระบวนการในสํวนฝุายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ยังไมํสามารถที่จะเอ้ือประโยชน๑หรือ
อํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย๑ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโครงการได๎เทําที่ควร ฝุายสนับสนุนบางหนํวยยัง
ไมํมีความเข๎าใจกับสิ่งที่ควรอํานวยความสะดวกแกํคณาจารย๑ที่ทําโครงการ   

2. ความไมํตรงกันระหวํางข๎อมูลเรื่องเดียวกันจากแตํละหนํวยงาน ทําให๎ขาดความชัดเจนและถูกต๎อง
ของข๎อมูลบางเรื่อง 

3. ความรํวมมือของชุมชนไมํเป็นทั้งหมด เนื่องจากยังมีผู๎ที่ไมํเห็นถึงความสําคัญของวัตถุประสงค๑และ
ประโยชน๑ของโครงการนี้ 

4. เวลาในการดําเนินโครงการ เพราะระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่ไมํมาก และชํวงเวลาในการทํา
กิจกรรมอยูํในชํวงที่มีการเรียนการสอน ยิ่งทําให๎ชํวงเวลาที่ใช๎ในการทํากิจกรรม คือชํวงวันหยุดเป็น
สํวนใหญํ ทําให๎เวลาในการสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนอาจไมํดีเทําที่ควร และบางครั้งในการพบปะ
กับหนํวยงานราชการอ่ืนๆ ก็ต๎องใช๎เวลาที่ไมํใชํวันหยุด ทําให๎ไปรบกวนเวลาในการสอนหนังสือ 

 
แนวทางแก้ไข 

1. ผู๎บริหารที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโครงการนี้หรือผู๎รับผิดชอบโครงการนี้ ได๎ชี้แจงทําความเข๎าใจในสํวนฝุาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการอํานวยความสะดวกแกํอาจารย๑ที่ทําหน๎าที่นี้ให๎ดีกวํานี้และเข๎าใจ
กระบวนการที่อาจารย๑ที่ทําโครงการ 

2. จัดการประชุมรํวมกันระหวํางชุมชนกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลที่ไมํตรงกันมาสอบถามเพ่ือ
ความชัดเจน 

3. แสดงให๎เห็นถึงประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากการทําโครงการแกํชุมชนและให๎ชุมชนหรือผู๎ที่ได๎รับ
ความนําเชื่อถือจากชุมชนชํวยในการถํายทอดเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจอยํางทั่วถึง 

4. ต๎องมีนโยบายที่ชัดเจนจากหนํวยงานต๎นสังกัดสําหรับผู๎ดําเนินโครงการเพ่ือที่จะได๎ไมํสํงผลตํอการ
ประเมินผลการทํางาน หรือจัดชํวงเวลาดําเนินงานในชํวงปิดเทอมที่ไมํมีการเรียนการสอน 

 
สรุป  

เปูาประสงค๑หลักอยํางหนึ่งในการจัดทําโครงการในแตํพ้ืนที่ คือ ฐานข๎อมูลเชิงลึกพ้ืนที่ของพ้ืนที่ดําเนินงาน
โครงการ แนวทางในการทํางานกับชุมชนนั้นไมํได๎มีกระบวนการอะไรที่ตายตัว ซึ่งขึ้นอยูํกับบริบทของชุมชนนั้นๆ 
หนํวยงานหลายๆ ที่พยายามจะสร๎างกระบวนการ สร๎างหลักการ สร๎างวิธีการจัดการชุมชน ซึ่งอาจไมํสามารถใช๎ได๎
กับในทุกชุมชน แนวทางในการจัดการชุมชนที่ดีที่สุดก็คือ กระบวนการบริหารจัดการที่มาจากชุมชนเอง เพียงแตํ
เราไปชํวยกระตุ๎นชํวยแนะนําถึงการนํามันเอามันออกมาจากชุมชนนั้นๆ ไปดึงศักยภาพที่มีอยูํในชุมชนออกมา ซึ่ง
สามารถจะพัฒนาตํอยอดตํอไปได๎ ทําให๎การพัฒนาชุมชนให๎มีศักยภาพและมีความยั่งยืนได๎ด๎วยตัวของชุมชนเอง 

คณาจารย๑ลงพ้ืนที่ เรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในหมูํบ๎าน ชุมชน  ให๎เข๎าใจถึงบริบทชาวบ๎าน ชุมชน 
อยํางแท๎จริง และเกิดการมีสํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับภาคประชาชน โดยการเข๎าไปคลุกคลีกับชาวบ๎าน ชุมชน 
พร๎อมจัดทําฐานข๎อมูล Village Profile เชิงลึกของชุมชน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯ  
ในด๎านกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือให๎เกิดความรํวมมือรํวมกับ หมูํบ๎าน ชุมชน ท๎องถิ่น รวมถึงเป็นเป็นตัวกลางใน
การประสานงานระหวําง หมูํบ๎าน  ชุมชน กับ  มหาวิทยาลัยฯ ที่จะนําความรู๎เชิงวิชาการสมัยใหมํจากองค๑ความรู๎
ตํางๆ ของมหาวิทยาลัยไปสานตํอกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  ที่จะเป็นการการยกระดับด๎านงานบริการวิชาการของ



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

246 

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ หมูํบ๎าน ชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็ง ยั่งยืน แล๎วสามารถนําไป
ตํอยอดในการดําเนินงานโครงการยกระดับหมูํบ๎านและการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตํอไป 

 
แนวทางการท างานในขั้นต่อไป 

กระบวนการวิจัยแบบดั่งเดิม (Traditional research) กับ กระบวนการวิจัยที่ ผูกพันใกล๎ชิดกับสังคม 
(community-engaged research) มีความแตกตํางกันตั้งแตํ การโจทย๑วิจัย กระบวนการทํางาน การควบคุม/
ประมวลผล/การตีความข๎อมูล และ ความเป็นเจ๎าของผลงาน ความแตกตํางดังกลําวเป็นสิ่งที่ ท๎าทายและมี
ความสําคัญสําหรับ community-engaged research ในบริบทของสังคมที่อํอนด๎อยทักษะ สําคัญตามที่กลําว
มาแล๎ว คือ การสื่อสารระหวํางคน 2 บริบท ระหวํางนักวิชาการที่ พร๎อมด๎วยทักษะและคนในชุมชนที่อํอนด๎อย
ทักษะ ให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งการ กําหนดโจทย๑วิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของคนในชุมชนและการ
ทํางานรํวมกัน ระหวํางผู๎คนที่มีระดับทักษะแตกตํางกันมาก รวมทั้งการสร๎างความมั่นใจในระหวํางกัน  (งาน
วิชาการเพ่ือสังคม: หลักการและวิธีการ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 2559) 

สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน เป็นหนํวยงานกลางในการเก็บรวบรวมฐานข๎อมูลเชิงลึกพ้ืนที่ของแตํ
ละพ้ืนที่ดําเนินงานที่ได๎ นําไปวิเคราะห๑วําทางหนํวยงานสามารถลงไปชํวยแก๎ป๓ญหาสํวนใดได๎บ๎าง แล๎วพัฒนาเป็น
แผนดําเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็ง 
และยั่งยืนตํอไป 
 
ความท้าทายในการด าเนินกิจกรรมอนาคต 

คุณสมบัติที่สําคัญของ นักวิชาการเพ่ือสังคมมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน และอธิบายกับผู๎รํวมทีมได๎ เต็ม
ใจที่จะลองทําในเรื่องยากๆ มีความมุํงมั่นอยากได๎ผลงานที่ดีที่สุด สามารถจัดการกับความขัดแย๎งได๎ มีอารมณ๑ขัน 
รู๎ทันโลกและรู๎ทันงาน ใจเย็นอยูํได๎ภายในสถานการณ๑ที่ร๎อนแรง สามารถลุกขึ้นได๎ใหมํจากสถานการณ๑ที่ผิดหวัง 
เข๎าใจผู๎อ่ืน สามารถทํางานกับคนได๎หลายประเภท สามารถแยกแยะข๎อมูลจํานวนมากได๎วําอะไรสําคัญ สามารถทํา
ประโยชน๑ให๎กับทีมได๎ (ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 2559) 

สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ต๎องผลักดันผู๎ทําโครงการให๎มีการได๎อบรมเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน
กับชุมชน และการผลักดันให๎ได๎รับตําแหนํงทางวิชาการทางด๎านงานบริการวิชาการ เพ่ือให๎เห็นผลประโยชน๑ที่ดีที่
ได๎จากงานบริการวิชาการ 
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การบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่  

Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง  
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บทสรุป 

จากป๓ญหาคําครองชีพที่สูงขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จึงได๎มีการสํงเสริมให๎มีการบริการวิชาการเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูํไทย
แลนด๑ 4.0 (Thailand 4.0) ณ บ๎านโคกเมือง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  โดยได๎เริ่มบริการ
วิชาการอยํางตํอตั้งแตํปี 2559 จนถึงป๓จจุบัน (ปี 2560) และผลจากดําเนินการโดยใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ (KM 
tools) ที่หลากหลาย เชํน การจัดเวทีเสวนา การใช๎ทีมงานข๎ามสายงาน  การเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ และเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น สํงผลให๎การดําเนินการสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ชุมชนสามารถใช๎ฐานทรัพยากรที่มีอยูํ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุน เชํน การสํงเสริมการแปรรูปปลาดุก
เพ่ือสร๎างรายได๎โดยการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว เป็นต๎น สํงผลให๎เกิด
ความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและทําให๎เกิดการสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนอยํางทั่วถึง โดยในป๓จจุบันสามารถขยาย
ผลผู๎เลี้ยงปลาดุกในชุมชนได๎เป็นจํานวน 20 ครัวเรือน สร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกและรายได๎จากการแปรรูป
ปลาดุกไปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ รวมกวํา 300,000 บาทตํอปี ทั้งนี้ชุมชนยังสามารถใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
อยูํในการเพ่ิมมูลคําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่น เชํน ปลานิลและปลาทํองเที่ยว มาแปรรูปเป็นปลาแห๎ง
และน้ําพริกปลา เป็นต๎น นอกจากนั้นชุมชนยังได๎เล็งเห็นถึงคุณคําจากการอนุรักษ๑โดยได๎รํวมกันได๎จัดทําธนาคาร
ปลาขี้ตังเพ่ือใช๎ในการเพาะเลี้ยงปลาขี้ตังสํวนหนึ่งที่จับให๎มีมูลคําสูงขึ้น มีการนําของเหลือจากการแปรรูปมาใช๎
ประโยชน๑ได๎แกํ มาผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพและอาหารเลี้ยงปลา ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต๎นทุนในการปลูกพืชผัก
และการเลี้ยงปลาแล๎วนั้นยังเป็นการลดการปลํอยของเสียออกสูํสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย  และได๎มีการสํงเสริมให๎เกิดการ
เรียนรู๎รํวมกันระหวํางชุมชนและนักศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีตํางๆ ที่ใช๎ในการบริการวิชาการให๎เกิดความยั่งยืน 
เชํน การติดตั้งระบบควบคุมความชื้นโดยใช๎โซลาร๑เซลล๑ การเพิ่มอุณหภูมิห๎องอบโดยใช๎เทคนิคการดูดซับความร๎อน
โดยใช๎สี การวิเคราะห๑ต๎นทุนในการแปรรูป และการสร๎างธนาคารปลาขี้ตัง เป็นต๎น เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เกิด
การเรียนรู๎นอกเรียน และผลักดันให๎นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานเพ่ือสังคมตามยุทธศาสต ร๑ 
Thailand 4.0 
 
Summary 

The academic service has been started since 2016 to present (2017) and the result       
of using various knowledge management tools (KM tools) such as dialogue, cross-functional 
team, action learning, and knowledge forum illustrates a successful implementation. The 
community can utilize its existing resources to drive the economy through the use of science 
and technology, such as the promotion of catfish processing to generate income through the 
processing into various products such as fermented catfish, sun-dried catfish etc. These have 
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contributed to the food security in the community and have led to a widespread income. At 
present, it can expand the number of catfish farmers in the community of 20 households, which 
generates about 300,000 baht per year of catfish farming and catfish processing. The community 
can also use the technology and existing innovation to increase the value of local natural 
resources, such as tilapia fish and parapocryptes fish, processed into dried fish and fish 
paste etc. In addition, the community has recognized the value of conservation. 
Local  fishermen have set up a glutinous fish bank for use in cultivating and raising higher value 
of glutinous fish. Also, the residue from the processing is used to produce bio-fermented water 
and fish feed which can reduce the cost of cropping and fish farming and it also reduces the 
emission of waste into the environment. Moreover, there is the promotion of collaborative 
learning between the community and students to develop technologies for using in sustainable 
academic services, such as the installation of humidity control systems by using solar cells, 
the increasing oven temperature by using color-absorbing technique, the cost analysis in 
processing and the creation of scats fish bank. These are to encourage students to learn outside 
classroom and to motivate students to be inspired for creating a social contribution based on 
Thailand 4.0.  
 
Keyword :  sufficiency economy; knowledge management tools (KM tols); Thailand 4.0 
 
บทน า 
 ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันจะพบวําประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง โดยเริ่มต๎นจาก 
Thailand 1.0 ที่เน๎นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสูํ Thailand 2.0 ที่เน๎นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสูํ Thailand 
3.0 ที่ เน๎นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ๎อนมากขึ้นจวบจนป๓จจุบัน (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) ผลจากการใช๎แนว
ทางการพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัย ได๎กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงแกํสังคมไทยอยํางมากทั้งในทางบวกและ
ทางลบ ไมํวําจะเป็นด๎านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล๎อม (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) Thailand 
4.0 เป็นโมเดลที่ได๎น๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา  ประเทศ ดังที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได๎พระราชทานพระราชดํารัสหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ความตอนหนึ่งวํา “การพัฒนาประเทศจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐาน คือ
ความพอมี พอกิน พอใช๎ ของประชาชนเป็นเบื้องต๎นกํอน โดยใช๎วิธีการและอุปกรณ๑ที่ประหยัด แตํถูกต๎องตามหลัก
วิชา เมื่อได๎พ้ืนฐานมั่นคงพร๎อมพอควรและปฏิบัติได๎แล๎ว จึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตํอไป หากมุํงแตํจะทุํมเทสร๎างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได๎รวดเร็วแตํประการ
เดียว โดยไมํให๎แผนปฏิบัติการสัมพันธ๑กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล๎องด๎วย จะเกิดความไมํ
สมดุลในเรื่องตํางๆ ได๎ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุํงยากล๎มเหลวในที่สุด” (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) 
 บ๎านโคกเมือง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบสงขลา
ตอนลําง  โดยชุมชนแหํงนี้ประสบป๓ญหาในการดํารงชีวิตจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากที่ผํานมา  เชํน การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเข๎าไปในพ้ืนที่ ได๎สํงผลให๎ชุมชนเกิดความอํอนแอในหลายด๎าน ทั้งการต๎องพ่ึงพิงตลาดและ
พํอค๎าคนกลางในการสั่งสินค๎า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ๑แบบเครือญาติ และ
การรวมกลุํมกันตามประเพณีเพ่ือการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูํแตํเดิมแตกสลายลง ภูมิความรู๎ที่เคยใช๎แก๎ป๓ญหา
และสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป ทั้งนี้ชุมชนโคกเมืองได๎เล็งเห็นถึงคุณประโยชน๑ในการ
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ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํนการสํงเสริมการใช๎แก๏สชีวภาพเพ่ือใช๎ทดแทนแก๏สหุงต๎ม การ
สํงเสริมการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นรายได๎เสริมและแหลํงอาหารในครัวเรือน เป็นต๎น แตํการดําเนินการที่ผํานมายังไมํ
ประสบผลสําเร็จเทําที่ควร เนื่องจากชุมชนยังขาดองค๑ความรู๎ในการตํอยอดกิจกรรมตํางๆ เพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑
ตํอชุมชนมากที่สุด ดังนั้นการบริการวิชาการนี้จึงดําเนินการโดยได๎ใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (Knowledge 
Management Tools; KM tools) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโคกเมืองสูํ Thailand 4.0 
เพ่ือให๎ชุมชนแหํงนี้สามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การดําเนินบริการวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอของชุมชนบ๎านโคกเมืองสูํ Thailand 4.0 ได๎ใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลายดังตํอไปนี้ 

1. การจัดเวทีเสวนา (Dialogue)  
เพ่ือให๎การบริการวิชาการเกิดจากความต๎องการของชุมชน  จึงได๎ใช๎การจัดเวทีเสวนา โดยให๎ชุมชนได๎

แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เหมาะสมตํอบริบทของตนเองตามแนวคิด “การระเบิด
จากข๎างใน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ต๎องเกิดจาก ความคิด ความรู๎ ความต๎องการภายใน เป็นแรงผลักดัน ด๎วยตนเอง ไมํใชํเกิดจากคนอ่ืนมากระตุ๎ นให๎
ทํา หรือสํงเสริมให๎ทํา โดยใช๎บรรยากาศสบายๆ เพ่ือให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นได๎อยํางทั่วถึง  

2. ทีมงานข้ามสายงาน (Cross-Functionnal Team) 
ทั้งนี้การบริการวิชาการจะเกิดความเข๎มแข็งได๎นั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎ทีมงานข๎ามสายงาน เพ่ือวาง

แผนการทํางานในชุมชนให๎เป็นไปอยํางราบรื่น โดยทีมงานข๎ามสายงานควรเป็นบุคลากรที่มาจากหลายหนํวยงาน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะต๎องมีผู๎นําหรือแกนนําชุมชนเป็นผู๎คอยประสานงานตํางๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ทีมงานข๎ามสายงานจะมาจาก 3 สํวนหลักได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัวแทนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎นําหรือแกนนําชุมชน ชํวยประสานงานในการดําเนินงานรํวมกัน จะทําให๎เกิดการ
ขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
หลังจากการวางแผนการพัฒนารํวมกับชุมชนแล๎วนั้นก็จะเป็นข้ันตอนการปฏิบัติ   ซึ่งจะต๎องทําให๎ชุมชน 

ได๎มีความเข๎าใจในเรื่องที่จะพัฒนาตนเองได๎อยํางถํองแท๎ ซึ่งการปฏิบัติที่ดีนั้นจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎การเรียนรู๎
โดยการปฏิบัติ โดยสมาชิกในชุมชนมีความถนัดหรือสนใจในเรื่องใดก็สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ในสิ่งนั้นๆ ซึ่งจะทํา
ให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตํอยอดได๎อยํางรวดเร็ว  

4. การสอนงาน (Coaching)   
ทั้งนี้เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาในเรื่องข๎อจํากัดขององค๑ความรู๎ที่จะต๎องฝึกปฏิบัติให๎แกํชุมชน ในการถํายทอด

เทคโนโลยีในบางเรื่องที่ผู๎ให๎บริการวิชาการไมํมีความชํานาญ ผู๎บริการวิชาการจะต๎องใช๎ผู๎รู๎หรือผู๎เชี่ยวชาญมาเป็น
ผู๎สอนงานให๎แกํชุมชน ซึ่งจะทําให๎เกิดเครือขํายการทํางานในรูปแบบเครือขํายได๎  

5. การทบทวนสรุปบทเรียน (After Action Review หรือ AAR) และสภากาแฟ (Knowledge 
Café) 

หลังจากการบริการวิชาการแล๎วจะจัดการทบทวนสรุปบทเรียนรํวมกับชุมชน เพ่ือรํวมกับทบทวน
กระบวนการทํางานในแตํละเรื่องที่ผํานมา ซึ่งจะได๎นําข๎อมูลมาปรับปรุงสิ่งที่ได๎ปฏิบัติไปแล๎วให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตํอไป ทั้งนี้การใช๎รูปแบบการทบทวนสรุปบทเรียนโดยใช๎สภากาแฟในลักษณะกลุํมเล็กๆ ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่จะ
นํามาปรับปรุงการทํางานได๎ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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6. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 
ในการบริการวิชาการชุมชนเพ่ือให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนนั้น การสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นับวํา

เป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งจะทําให๎เกิดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีขึ้นกวําเดิมได๎  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให๎นักศึกษาได๎
เข๎ามามีโอกาสเข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับชุมชน จะสํงผลให๎ทั้งชุมชนและนักศึกษาได๎เกิดแนวคิดในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติหรือเทคโนโลยีรํวมกันซึ่งจะเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมตํอไป 

7. IQCs (Innovation & Quality Circles) 
เพ่ือให๎เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํ Thailand 4.0 จึงได๎มีการระดมสมองรํวมกับบุคลากรใน

องค๑กร โดยเฉพาะนักศึกษาเพ่ือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํๆ สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการวิชาการให๎แกํ
ชุมชนอยํางยั่งยืน เป็นเครื่องมือที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่จะนําไปสูํการสํงเสริมการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ และการวิจัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Exellece-CoE) และพี่เลี้ยง (Mentoring) 
การสํงเสริมให๎เกิดแหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให๎การบริการวิชาการเกิดความยั่งยืน 

เนื่องจากจะเป็นผู๎ที่สามารถแก๎ป๓ญหาในด๎านตํางๆ ที่ได๎ดําเนินการแทนผู๎สอนงาน และผู๎รู๎ในองค๑กรนี้จะกลายเป็นพ่ี
เลี้ยงให๎แกํผู๎สนใจอื่นๆ ในชุมชนตํอไป 
 9. Webblog 
 สํงเสริมให๎ชุมชนได๎ดําเนินการจัดทําสื่อสารสังคมออนไลน๑ เพ่ือใช๎เป็นการประชาสัมพันธ๑และชํองทาง
การตลาด ได๎ในวงกว๎าง 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการบริการวิชาการด๎วยการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2559 – 
ป๓จจุบัน (2560) สามารถทําให๎เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านโคกเมืองสูํ  Thailand 4.0 ได๎ โดย
สามารถทําให๎เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนได๎แกํ การนําผลผลิตที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในชุมชนได๎แกํ
ปลาดุก มาแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิม การวางแผนการนําของเหลือใช๎จากการแปรรูปเพื่อลดของเสียและเกิดมูลคํา 
ได๎แกํการนําเศษปลาที่ผํานการแปรรูปมาผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และอาหารเลี้ยงปลาเป็นต๎น 
นอกจากนั้นยังเล็งเห็นคุณคําในการนําทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น เชํนปลาทํองเที่ยว และปลาขี้ตัง มาผําน
กระบวนการโดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและการอนุรักษ๑เพ่ือสร๎างมูลคําให๎มากข้ึน ได๎ผลดังตํอไปนี้ 

1. การสร๎างรายได๎จากฐานทรัพยากรท่ีมีอยูํในชุมชนอยํางยั่งยืน 
1.1 รายได๎จากการจําหนํายสัตว๑น้ําที่เพาะเลี้ยง 

     ชุมชนสามารถสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร โดยมีการจัดตั้งกลุํมเลี้ยงปลาดุก (ภาพ
ที่ 1) เพ่ือผลิตปลาดุกสําหรับใช๎ในการแปรรูปและเป็นแหลํงอาหารในครัวเรือน กลุํมแปรรูปเพ่ือการรับซื้อปลาดุก
จากกลุํมผู๎เลี้ยงภายในชุมชนมาดําเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือจําหนํายสูํท๎องตลาด โดยผลิตภัณฑ๑หลักที่
ดําเนินการผลิตได๎แกํ ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว และน้ําบูดูจากน้ําหมักปลาดุก (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่นํา
ของเหลือจากการผลิตปลาดุกมาสร๎างมูลคํา ลดของเหลือทิ้งที่จะปลํอยออกสูํสิ่ งแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และมีการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต เชํน การใช๎เทคโนโลยีตู๎อบแสงอาทิตย๑ การบรรจุภัณฑ๑ด๎วย
เครื่องปิดผนึก (ภาพท่ี 3)  เพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎มาตรฐานและปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 
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(A)                                                  (B) 

ภาพที่ 1 (A-B) กลุํมเลี้ยงปลาดุกในชุมชนบ๎านโคกเมือง 
 

                      
(A)                                                      (B) 

ภาพที่ 2 ตัวอยํางผลิตภัณฑ๑จากการแปรรูปปลาดุก (A) ปลากดุกร๎า และ (B) ปลาดุกแดดเดียว 
 

                    
                                                  (A)                                               (B)   
                ภาพที่ 3 การใช๎เทคโนโลยีในการแปรรูป (A) ตู๎อบแสงอาทิตย๑ และ (B) การบรรจุภัณฑ๑  
 

1.2 รายได๎จากทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.1 รายได๎จากการนําสัตว๑น้ําจากธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นตามฤดูกาลมาสร๎างมูลคําเพ่ิม  

โดยใช๎เทคโนโลยีที่มีอยูํ เชํน การแปรรูปปลาทํองเที่ยวและการแปรรูปกุ๎งแห๎ง (ภาพท่ี 4)  เป็นต๎น 
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                                                   (A)                                                (B)   
                ภาพที่ 4 การแปรรูปสัตว๑น้ําจากธรรมชาติ (A) ปลาทํองเที่ยว และ (B) กุ๎งแห๎ง  
 
      1.2.2 รายได๎จากการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใช๎เทคโนโลยีธนาคารปลา (ภาพที่ 5)   
โดยนําปลาขี้ตังขนาดเล็กมาเพาะเลี้ยงตํอเพ่ือเพ่ิมมูลคํา สํงผลให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางมี
ประสิทธิภาพจากพ้ืนฐานการอนุรักษ๑ 
 

                      
(A)                (B) 

ภาพที่ 5 (A-B) การสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช๎เทคโนโลยีธนาคารปลาขี้ตัง 
2. การลดรายจํายในการดํารงชีวิต 
ชุมชนบ๎านโคกเมือง ได๎ เล็งเห็นถึงคุณคําการนําเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ  

เศษปลา มาใช๎ในการผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพ (ภาพที่ 6A) สําหรับใช๎ในการเพาะปลูกพืชผักตํางๆ ทดแทนปุ๋ยเคมี 
และหากมีจํานวนมากก็จะนําเศษเหลือเหลํานี้ไปใช๎เป็นสํวนผสมของอาหารเลี้ยงปลา (ภาพที่ 6B)  เพ่ือลดต๎นทุนใน
การเลี้ยงได๎อีกด๎วย 
 

                        
(A)                                                    (B) 

ภาพที่ 6 การลดรายจํายในการดํารงชีวิต (A) การผลิตน้ําหมักชีวภาพ และ (B) การผลิตอาหารปลาจาก            
           เศษเหลือจากการแปรรูป               
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 3. เกิดการบูรณาการเพ่ือให๎การขยายผลการดําเนินการ 
 จากการดําเนินการที่ใช๎วงจรบริหารงานคุณภาพ สํงผลให๎หนํวยงานในท๎องถิ่นทั้งในระดับอําเภอ และ
ตําบลได๎ขับเคลื่อนงบประมาณในการสํงเสริมการดําเนินการของชุมชนเป็นอยํางดี โดยผู๎นําชุมชนได๎ดําเนินการ
บูรณาการงบประมาณจากอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผํานงบประมาณประชารัฐ และงบประมาณจาก
เทศบาลตําบลบางเหรียง ในการขยายกําลังการผลิตโดยการจัดสร๎างโรงเรือนแปรรูปสัตว๑น้ํา และโรงเรือนพลังงาน
แสงอาทิตย๑ (ภาพท่ี 7) เพ่ือยกระดับการผลิตที่ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นตํอไป 

                      
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทึ่ 7 การบูรณาการของหนํวยงานในท๎องถิ่นในการสร๎างแหลํงผลิต เพ่ือการยกระดับการผลิตเพ่ือเข๎าสูํ  
           Thailand 4.0 

 
3. เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข๎าสูํการบริการวิชาการชุมชนโดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 

การขับเคลื่อนชุมชน 
  ผู๎รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ดําเนินการเสริมศักยภาพ
ในระบบการผลิต และการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการอนุรักษ๑ในหลากหลายรูปแบบ 
ภาพที่ 8 (A-D) 
                         

                                 
(A)                                                            (B)    

                         
                                            (C)                                               (D)      
     ภาพที่ 8  การเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข๎าสูํการบริการวิชาการเพ่ือเข๎าสูํ Thailand 4.0 
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  (A)  การจัดทําระบบระบายความชื้นภายในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย๑ 
                (B)  จัดทําระบบเพ่ิมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแสงอาทิตย๑  
  (C)  การวิเคราะห๑ต๎นทุนในการผลิต 
                 (D)  การสร๎างธนาคารปลาขี้ตัง 
  
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ผลผลิตจากชุมชน ทางชุมชนบ๎านโคกเมืองจึงได๎จัดทําสื่อสังคม
ออนไลน๑เฟซบุ๏คชื่อ “แปรรูปปลาทํองเที่ยวบ๎านโคกเมือง” เพ่ือใช๎เป็นชํองทางการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎สนใจตํอไป 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการดําเนินการการบริการวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ๎านโคกเมืองสูํ 
Thailand 4.0 ตั้งแตํปี 2559-2560 โดยใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลาย  สํงผลให๎การ
ดําเนินการสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี กํอให๎เกิดความเข๎มแข็งแกํชุมชนหลายด๎าน ดังตํอไปนี้ 

ด๎านเศรษฐกิจ  ชุมชนสามารถใช๎ฐานทรัพยากรที่มีอยูํในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เชํน การสํงเสริม
การแปรรูปปลาดุกเพ่ือสร๎างรายได๎โดยการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว เป็น
ต๎น โดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุน สํงผลให๎เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและทําให๎เกิด
การสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนอยํางทั่วถึงทั้งกลุํมผู๎เลี้ยงปลาและกลุํมแปรรูป  โดยในป๓จจุบันสามารถขยายผลผู๎เลี้ยง
ปลาดุกในชุมชนได๎เป็นจํานวน 20 ครัวเรือนสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกและรายได๎จากการแปรรูปปลาดุกไป
เป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ รวมกวํา 300,000 บาทตํอปี และชุมชนสามารถใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูํในการตํอ
ยอดเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นได๎แกํ ปลานิลและปลาทํองเที่ยว มาแปรรูปเป็นปลา
แห๎ง และน้ําพริก เป็นต๎น นอกจากนั้นชุมชนยังได๎เล็งเห็นถึงคุณคําจากการอนุรักษ๑ โดยรํวมกับกลุํมประมงพ้ืนบ๎าน
จัดทําธนาคารปลาขี้ตังเพ่ือใช๎ในการเพาะเลี้ยงปลาขี้ตังสํวนหนึ่งที่จับได๎ให๎มีมูลคําสูงขึ้น ทั้งนี้มีการสํงเสริมการนํา
ของเหลือจากการแปรรูปมาใช๎ประโยชน๑ได๎แกํ การสํงเสริมการผลิตน้ําหมักชีวภาพและการผลิตอาหารเลี้ยงปลา 
ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต๎นทุนในการปลูกพืชผักและการเลี้ยงปลาแล๎วนั้นยังเป็นการลดการปลํอยของเสียออกสูํ
สิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย   

ด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อม ทําให๎ชุมชนสามารถพ่ีงพาตนเองได๎  เกิดความเอ้ือเฟ้ือและชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน  และยังเป็นการสํงเสริมให๎ชุมชนได๎เล็งเห็นถึงคุณประโยชน๑จากการใช๎องค๑ความรู๎อยํางเป็นระบบเพ่ือเข๎ามา
พัฒนาการใช๎ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

นอกจากนั้นยังสามารถใช๎แหลํงบริการวิชาการเป็นสถานที่เรียนรู๎ให๎แกํนักศึกษาในด๎านตํางๆ โดยสํงเสริมให๎
ชุมชนเป็นแมํแบบในการถํายทอดองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เกิดการเรียนรู๎นอกเรียน 
และผลักดันให๎นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อสังคมตามยุทธศาสตร๑ Thailand 4.0 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการชุมชนนครศรีธรรมราช 
Development of Environmental Packaging for Community Operators  
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บทสรุป 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมส าหรับผู๎ประกอบการชุมชนนครศรีธรรมราช  
เพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑ของบรรจุภัณฑ๑สินค๎าชุมชนและเพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎ประกอบการชุมชน พบวํา การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม สํวนใหญํมีการรับรู๎เกี่ยวกับ
การเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม โดยรู๎วําการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ดี
ขึ้น ชํวยลดปริมาณขยะ สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย มีความคุ๎มคําตลอดอายุการใช๎งาน และตระหนักรู๎
เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม เน๎นความรับผิดชอบตํอสังคม การลดภาวะโลกร๎อน การทดแทน
บรรจุภัณฑ๑ประเภทพลาสติกและโฟม พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ๑สถานที่จ าหนํายด๎วยบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
เพ่ิมการรับรู๎ของผู๎บริโภคและสร๎างความเป็นชุมชนอยํางยั่งยืน  

 

ค าส าคัญ :  บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม, ผู๎ประกอบการชุมชน, ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
 

Summary 
A study on the development of environmental packaging for Nakhon Si Thammarat 

community. In order to create the image of the packaging of the community products and to 
develop the environmental packaging model of the community entrepreneurs, it was found 
that the awareness about the choice of packaging for the environment. Most of them have 
been aware of the use of environmental packaging. Knowing that using environmental packaging 
helps to preserve the environment, reduce waste, less impact on the environment. It is worth 
the lifetime. Be aware of the environmental packaging. Focus on social responsibility. Global 
warming Replacement of plastic and foam packaging. It is also promotes the place of 
distribution with environmental packaging to increase consumer awareness and create a 
sustainable community. 
 
Keyword :  Environmental Packaging, Community Entrepreneur, Local Knowledge 
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บทน า 
การสํงเสริมความรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การสร๎างรายได๎การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา

ความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของผู๎ประกอบการชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎
ตลอดจนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อมส าหรับการแขํงขันทางการค๎าในอนาคต
ไมํวําในระดับใด รวมถึงการพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนไปสูํการเป็นผู๎ประกอบการชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตํอไปโดย
การพัฒนาเครือขํายผู๎ประกอบการชุมชนให๎มีการสํงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถานประกอบการ  การตลาด การ
สํงเสริมความสัมพันธ๑ความรํวมมือระหวํางเครือขํายผู๎ประกอบการชุมชนภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร๎างความมั่นคง
ให๎เกิดขึ้นกับกิจการผู๎ประกอบการชุมชน(ไพศาล มุํงสมัคร ถนอม สุวรรณน๎อยสรชัย พิศาลบุตร และ ศิวศิษย๑ 
ช่ าชอง, 2556: 115)การพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการชุมชนประกอบด๎วยหลายป๓จจัยด๎วยกัน ไมํวําจะเป็น
เรื่องของการบริหารจัดการ การสร๎างเครือขําย  การตลาด ซึ่งธุรกิจชุมชนสํวนใหญํได๎ใช๎แนวคิดการตลาดที่มีการน า
สํวนประสมทางการตลาด (4 P’s) มาใช๎เป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจ าหนําย(Place) และการสํงเสริมการตลาด (Promotion) จริญญา นวลอินทร๑. (2552: 113) ที่ได๎
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน พบวํา การตลาดและการจัดจ าหนํายเป็นป๓จจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีตํอความส าเร็จ 
การสื่อสารการตลาดเป็นหนึ่งในสํวนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาด
เพ่ือสร๎างการรับรู๎ สร๎างความเข๎าใจและสร๎างการยอมรับระหวํางธุรกิจชุมชนกับผู๎บริโภค (อัครวรรธน๑ รอดสมบุญ
,2551: 21) ได๎มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ท าให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ทางการขายและการตลาด
และเป็นแนวคิดที่สนับสนุนเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค๑กรได๎เป็นอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Schultz & Schultz, 2550: 27) 

ป๓จจุบันบรรจุภัณฑ๑มีหน๎าที่และบทบาทส าคัญทางการตลาด เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งป๓จจัยที่สํงผลตํอ
ยอดขายและยืดอายุการเก็บสินค๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่งสินค๎าชุมชนประเภทอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีความ
คล๎ายคลึงกันและมีสินค๎าท่ีออกสูํตลาดคํอนข๎างมาก บรรจุภัณฑ๑ที่มีความปลอดภัย สวยงามโดดเดํนสะดุดตา หรือมี
คุณลักษณะที่แตกตํางจากสินค๎าอ่ืนจะท าให๎สินค๎านั้นมีความได๎เปรียบในการดึงดูดความสนใจ  และสํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค และท่ีส าคัญบรรจุภัณฑ๑ต๎องมีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค สามารถรักษาคุณภาพอาหารทั้ง
ในด๎านสี กลิ่นและรสชาติให๎คงอยูํตลอดอายุการเก็บรักษา พร๎อมทั้งบอกรายละเอียดของสินค๎าที่บรรจุไว๎ภายใน 
ดังนั้นการที่ผู๎ประกอบการชุมชนมีสินค๎าจะประสบผลส าเร็จได๎อยํางยั่งยืนนั้นการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑ให๎เหมาะสม
กับอาหาร และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎าจึงเป็นกลยุทธ๑หนึ่งที่ผู๎ใช๎บรรจุภัณฑ๑ควรให๎ความ
ใสํใจควบคูํกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ (ธวัช นุสนธรา, 2557)  

การสร๎างนวัตกรรมให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎ในตัวสินค๎าเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงจากการแขํงขันได๎ดีที่สุดคือการใช๎
บรรจุภัณฑ๑เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงผู๎บริโภค ซึ่งจะเป็นการสื่อสารถึงผู๎บริโภคได๎ดีที่สุดในลักษณะการท าการ
สื่อสารอยํางเงียบ (R.Sara, 1990:29-30) ผู๎บริโภคจะได๎รับสารที่จะถูกสื่อออกมาจากเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ จาก
รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑จะท าหน๎าที่ในการที่จะเป็นตัวโฆษณาหรือท าหน๎าที่เป็นเซลแมนด๎วยตัวมันเอง
อยูํแล๎วซึ่งรูปแบบของบรรจุภัณฑ๑จะเป็นสิ่งที่สร๎างการดึงดูดผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ๑ที่ดีต๎องมีหน๎าที่ในการสื่อสาร
สํงผํานการรับรู๎ไปถึงผู๎บริโภคได๎อยํางครอบคลุมทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ๑  ทางด๎านทัศนศิลป์ตํางๆ ซึ่งจะเป็น
องค๑ประกอบที่จะท าให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจและเข๎าถึงการสื่อสารของนักการตลาดสินค๎าเกิดความแตกตํางและเป็นการ
ลงทุนที่น๎อย นวัตกรรมสามารถท าให๎เกิดความประทับใจกับผลิตภัณฑ๑ที่มากกวําเกิดความคาดหวังของผู๎บริโภค  

 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือสร๎างภาพลักษณ๑ของบรรจุภัณฑ๑สินค๎าชุมชนด๎วยสิ่งแวดล๎อม  
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎ประกอบการชุมชน 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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วิธีการด าเนินงาน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้คือผู๎ประกอบการชุมชน ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึกอาหาร 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ราย โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง  

การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research) เป็นการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑ และประเมินผลความพึงพอใจของฉลาก บรรจุภัณฑ๑ และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ที่ได๎รับการพัฒนาจากสิ่งแวดล๎อมชุมชนและแนวทางในการพัฒนาด๎านบรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที ่1 การวางแผนเตรียมการ โดยการน าป๓ญหามาวิเคราะห๑และวางแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑  
ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข๎อมูลจากผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ และน าข๎อมูลมาปรึกษาหารือรํวมกันระหวํางผู๎ศึกษาและ
สมาชิกชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 น ามาจัดท า บรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑ โดยพิจารณารํวมกันระหวํางผู๎ศึกษา
สมาชิกในชุมชนและผู๎บริโภค  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจของฉลาก บรรจุภัณฑ๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑กับกลุํมผู๎บริโภค
เปูาหมายโดยใช๎แบบสอบถาม 
 
 เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ๑ ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสัมมนา และการ
ประชุมกลุํมยํอย มีการแบํงวิธีการรวบรวมข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ (1)การสังเกตการณ๑และการสัมภาษณ๑เชิง
ลึก เพ่ือศึกษาบริบทของผู๎ประกอบการชุมชน (2)การสัมมนาเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีผู๎ประกอบการชุมชน จ านวน 30 คน (3)การประชุมกลุํมยํอย เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ๑ที่เหมาะสมแกํผู๎ประกอบการชุมชน โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ๑มารํวมให๎ข๎อมูลวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช๎การตรวจสอบข๎อมูลทั้งหมดโดยวิธี Triangulation Method (รัตนะ บัวสนธ๑, 
2552) ประกอบไปด๎วยผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และจึงท าการเปรียบเทียบข๎อมูล  
 
 การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎี 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ มีการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ แหํงมหาวิทยาลัย Northwestern (กมล ชัยวัฒน๑, 2008: 7) การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ คือ กระบวนการของกลยุทธ๑ทางธุรกิจที่ใช๎เพ่ือวางแผน พัฒนาใช๎งาน และประเมินผลโปรแกรมสื่อ
สารตราสินค๎าที่มีการท างานสอดประสานกัน วัดผลได๎และมีความจูงใจในชํวงเวลาหนึ่งๆ กับผู๎บริโภค ลูกค๎า ลูกค๎า
คาดหวัง พนักงาน ผู๎เกี่ยวข๎องอ่ืนๆ และผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก โดยเปูาหมายคือ การสร๎างผลตอบแทน
กลับมาในรูปของเม็ดเงินและสร๎างตราสินค๎าและมูลคําให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในระยะยาวDuncan (2005 อ๎างถึงใน ดารา 
ทีปะปาล และธนวัฒน๑ ทีปะปาล, 2553: 20-21) ได๎ก าหนดเครื่องมือสื่อสารการตลาด ประกอบด๎วย 8 ประการ 
ดังนี้ 1) การโฆษณา (Advertising) 2) การสํงเสริมการขาย (Sales Promotion) 3) การประชาสัมพันธ๑และการ
เผยแพรํขําว(Public Relations and Publicity) 4) การขายโดยบุคคล(Personal Selling) 5) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) 6) การบรรจุภัณฑ๑ (Packaging) 7) การจัดกิจกรรมพิเศษและการเป็นผู๎อุปถัมภ๑ (Events 
and Sponsorships) 8) การบริการลูกค๎า (Customer Service) 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
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ดังนั้น ในการศึกษาบรรจุภัณฑ๑เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาด  ซึ่งพบวําเป็นเครื่องมือที่
ผู๎ประกอบการชุมชนมีการใช๎เป็นจ านวนมาก  กิจกรรมที่ชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ๎าของกิจกรรมการผลิตสินค๎า 
เพ่ือสร๎างรายได๎และการพ่ึงตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน โดยการน าทุนทางสังคมของชุมชนที่มี
อยูํ ได๎แกํ ความรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรท๎องถิ่นผนวกกับการบริหารจัดการ
สมัยใหมํเพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรู๎ของชุมชน ซึ่งไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้เพ่ือให๎
ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งและพ่ึงตนเองได๎โดยมียุทธศาสตร๑ 4 ประการ ได๎แกํ 1)ด๎านทุน เพ่ือบริหารจัดการ
กองทุนด๎านเศรษฐกิจให๎มีความเข๎มแข็งในการสนับสนุนผู๎ประกอบการ 2) ด๎านการผลิต มีการบริหารจัดการทุน
ทางสังคมของชุมชน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูํความพอเพียงและพ่ึงตนเอง3) ด๎านการตลาด
เพ่ือแสวงหาและสํงเสริมการแสดงจ าหนํายสินค๎าชุมชน 4) ด๎านรายได๎เพ่ือแสวงหารายได๎และลดรายจํายในการ
ยกระดับครัวเรือนยากจน (ประภาพร แสงทอง,2550: 11)ความคุ๎มคําในการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
พอประมาณเพ่ือให๎การพัฒนาธุรกิจของผู๎ประกอบการชุมชนด าเนินไปอยํางมั่นคง หลักการดังกลําวสอดคล๎องกับ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การตัดสินใจและด าเนินกิจการตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้นต๎องอาศัยทั้งความรู๎ 
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานกํอนจึงสามารถน าหลักการความพอพียงมาใช๎ โดยความรู๎นั้นประกอบด๎วยความรอบรู๎
เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องอยํางรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะน าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน 
เพ่ือประกอบการวางแผน และระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 2549 
อ๎างถึงใน อัครวรรธน๑ รอดสมบุญ,2551: 2)วิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร๑ในทฤษฎีการใช๎การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด าเนินรํวมกันไปได๎ การเหมือนกันของแนวคิดทั้งสองคือ การบริหาร
จัดการเชิงเศรษฐศาสตร๑เชิงรุกท่ีพยายามบริหารหรือใช๎ทรัพยากรที่มีให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด คือความพอดีเหมาะสม
ซึ่งเป็นความสมดุลข๎อแตกตํางกันคือการน าไปใช๎ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
2549: 71)หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ต๎องค านึงถึงความกลมกลืน สัดสํวน ความสมดุล จังหวะ การเน๎น เอกภาพ
การตัดกัน จุดมุํงหมายของการออกแบบเพ่ือให๎ได๎สิ่งที่ดีกวําการค านึงถึงประโยชน๑ใช๎สอย  และมีความสวยงาม 
นอกจากนี ้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ๑เน๎นป๓จจัย 3 ประการได๎แกํ 1) การออกแบบควรได๎ทั้งวจนสัญลักษณ๑และ
ทัศนสัญลักษณ๑ นอกจากได๎เห็นแล๎วต๎องสื่อสารได๎ถึงความรู๎สึกให๎เกิดขึ้นด๎วย 2) บรรจุภัณฑ๑ควรสร๎างความพึง
พอใจเกียรติและศักดิ์ศรีส าหรับผู๎ใช๎ 3) บรรจุภัณฑ๑ต๎องแสดงโดดเดํนออกมาให๎เห็นชัดเจนจากผลิตภัณฑ๑อ่ืน ด๎วย
การใช๎รูปรํางสี หรือขนาด เพ่ือบํงชี้เอกลักษณ๑เฉพาะของผลิตภัณฑ๑ (สมเกียรติ พิษนอก, 2549: 24-31) ส าหรับสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ประเภทสื่อสิ่งพิมพ๑มีหลายประเภทด๎วยกัน เชํน โปสเตอร๑แผํนพับ ใบปลิว แคตตาล็อก เป็นต๎น ซึ่ง
การออกแบบน าเอารูปภาพประกอบ (Illustration)ภาพถําย (Photography)สัญลักษณ๑ (Symbol) รูปแบบและ
ขนาดของตัวอักษร (Typography) มาจัดวางเพ่ือให๎เกิดการน าเสนอข๎อมูลอยํางชัดเจน เกิดผลดีตํอกระบวนการ 
สื่อความหมาย และแสดงคุณคําทางการออกแบบอยํางตรงไปตรงมา (ศิริเพ็ญ คล๎ายถม, 2550: 18) สํวนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ มีความแตกตํางจากสื่อสิ่งพิมพ๑ เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง และเป็น
ภาพเคลื่อนไหวดังนั้น การที่จะประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต๎องมีการสื่อสารอยํางพอเพียงและ
เหมาะสมสอดคล๎องกับบริบทและสภาวะแวดล๎อม จะท าให๎ภาพของตนเองชัดเจนมุํงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค านึงถึงทรัพยากรที่ตนม ีอันจะน าไปสูํความสมดุลหรือพอดี  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 แบํงข้ันตอนของการวิเคราะห๑ออกเป็น 2 สํวน คือ  

1. น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการตรวจสอบความถูกต๎อง วิเคราะห๑เนื้อหา และจ าแนกกลุํมข๎อมูล และการเรียบ
เรียงข๎อมูลและการจัดล าดับตามเนื้อหาที่ต๎องการศึกษา  

2. น าการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎มาผนวกกับแนวคิดทฤษฎีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จากนั้นจึงท าการสังเคราะห๑
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ข๎อมูลที่ได๎ให๎เกิดแนวทางเพ่ือสร๎างให๎เป็นแนวทางในการสร๎างภาพลักษณ๑และรูปแบบบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสมตํอไป  
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
การปรับปรุงภาพลักษณ๑ของสินค๎า การจัดท าระบบการจัดซื้อที่ได๎มาตรฐานจะเป็นการชํวยลดต๎นทุนและ

สร๎างก าไรได๎มากขึ้น และเป็นสํวนของความรับผิดชอบตํอลูกค๎าทางด๎านคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับที่ อนิวัช แก๎ว
จ านง (2553, หน๎า 2) ได๎อธิบายวําในการด าเนินธุรกิจ สิ่งที่ผู๎ประกอบต๎องมุํงหวังไว๎เพ่ือให๎เกิดการเจริญเติบโตและ
อยูํรอดได๎นั่นก็คือการท าก าไรและสร๎างความมั่งคั่ง แตํนอกเหนือจากการสร๎างก าไร การสร๎างความมั่งคั่งทาง
การเงินแล๎ว ยังมีสิ่งอ่ืนอีกที่ธุรกิจจะต๎องค านึงถึง เชํน ความรับผิดชอบขององค๑กรตํอผู๎บริโภค ความรับผิดชอบตํอ
สังคม ความรับผิดชอบตํอลูกจ๎างพนักงาน ต๎องมีฝุายจัดซื้อและควบคุมติดตามการจัดซื้อหรือมีคนที่ดูแลเฉพาะด๎าน
การจัดซื้อ ชุมชนต๎องมีระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพกํอนน าเข๎าสูํกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นการลดทอน
ความสูญเสียทั้งในด๎านทรัพยากร แรงงาน พลังงานในการผลิต ซึ่งสอดคล๎องไปในทางเดียวกับกับหน๎าที่ของการ
ด าเนินธุรกิจของ อนิวัช แก๎วจ านง (2553, หน๎า 3) ที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดซื้อเอาไว๎วํา ธุรกิจจ าเป็นต๎องมีการ
จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือการด าเนินการผลิตและการขาย รวมถึง การเก็บรักษาสินค๎าที่ธุรกิจจะต๎องเก็บรักษาวัตถุดิบและ
สินค๎าส าเร็จรูปเพื่อบริการให๎แกํลูกค๎า  

2. ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ  
การสร๎างภาพลักษณ๑ตรายี่ห๎อนั้น ควรท าฉลากหรือบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่บํงบอกถึงความเป็นชุมชน

แทรกเข๎าไป ซึ่งมีข๎อแนะน าคืออยําเน๎นผลิตอยํางเดียว ต๎องท าการตลาดควบคูํไปด๎วย เชํนการโฆษณา การสํงเสริม
การขาย สอดคล๎องไปในทางเดียวกับกับหน๎าที่ของการด าเนินธุรกิจของ อนิวัช แก๎วจ านง (2553, หน๎า 3) ที่อธิบาย
เกี่ยวกับหน๎าที่ของธุรกิจวําจะต๎องท าหน๎าที่ในการท าโฆษณาสินค๎า โดยธุรกิจมีหน๎าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎บริโภคได๎รู๎จักสินค๎าและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด และยังสอดคล๎องกับทฤษฎีการจัดการธุรกิจเบื้องต๎นของ
ไพรินทร๑ แย๎มจินดา และอุไรวรรณ บุญอาจ (2546, หน๎า 12-14) เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจสมัยใหมํ วําการตลาด
และการขาย ถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานด๎วยสํวนหนึ่ง เพราะเป็นกระบวนการน าสินค๎าหรือบริการที่
ธุรกิจผลิตขึ้นกระจายไปสูํมือผู๎บริโภค และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2000, หน๎า296) ที่วํา
ภาพลักษณ๑ในบริบทของการตลาด เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู๎เกี่ยวกับชุมชนหรือผลิตภัณฑ๑ของชุมชน และภาพลักษณ๑
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จากป๓จจัยหลายประการภายใต๎การควบคุมขององค๑กรธุรกิจ  เมื่อพิจารณาภาพลักษณ๑ที่ชุมชน
ธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองค๑ประกอบทางการบริหารจัดการได๎แล๎ว อาจจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ๑ที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการตลาดให๎ชัดเจนโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทด๎วยกันคือ ภาพลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑หรือ
บริการ, ภาพลักษณ๑ตรายี่ห๎อ, และภาพลักษณ๑ของสถาบันหรือชุมชน  

3. ด้านภาพลักษณ์องค์กร/ชุมชน  
การสร๎างภาพลักษณ๑ชุมชน/ชุมชนมี 2 ลักษณะคือจากภายในและการสร๎างภาพลักษณ๑ภายนอกที่ถือเป็น

ภาพลักษณ๑ของชุมชนแทบทั้งสิ้น ทั้งการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ หรือการท าเพ่ือสังคม ซึ่งสอดคล๎องกับ
วิรัช อภิรัตนกุล (2540, หน๎า 81-83) ที่ได๎จ าแนกประเภทของภาพลักษณ๑ชุมชน ออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) 
ภาพลักษณ๑ของชุมชนที่จะหมายรวมไปถึงด๎านการบริการหรือการจัดการของชุมชนแหํงนั้นด๎วยและความหมาย
รวมไปถึงสินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ และการบริการ ที่ชุมชนนั้นจ าหนํายฉะนั้นจึงมีความหมายคํอนข๎างกว๎างและยัง
รวมถึงตัวหนํวยงาน ธุรกิจ ฝุายจัดการสินค๎า หรือบริการของชุมชนด๎วย (2) ภาพลักษณ๑ของสถาบันหรือชุมชน ซึ่ง
โดยมากมักจะเป็นไปทางด๎านตัวสถาบันหรือชุมชนเพียงอยํางเดียว ไมํรวมถึงสินค๎าหรือบริการที่จ าหนําย จึงมี
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ความหมายคํอนข๎างแคบลงมาจากภาพลักษณ๑ของชุมชนเพราะหมายถึงสถาบันหรือชุมชนเพียงอยํางเดียวเทํานั้น  
(3) ภาพลักษณ๑ของสินค๎าหรือบริการ (4) ภาพลักษณ๑ที่มีตํอสินค๎าตราใดตราหนึ่ง ที่สํวนมากมักจะใช๎ในด๎านโฆษณา
และการสํงเสริมการจ าหนําย และยังสอดคล๎องกับป๓จจัยที่กํอให๎เกิดภาพลักษณ๑ ตามแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล 
(2534, หน๎า 153-154) สํวนประกอบที่ท าให๎เกิดภาพลักษณ๑นั้นจะประกอบไปด๎วย พนักงาน, อาคารสถานที่ 
สกปรก สะอาด, สินค๎า ตรา เครื่องหมาย, การบริการ สะดวก เร็ว ช๎า, การมุํงมั่น และยังสอดคล๎องกับทฤษฎีของ 
รวีวรรณ นิพันธ๑ประศาสน๑ (2547, หน๎า 5-6) การด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือให๎บรรลุผลส าเร็จตามที่ได๎ก าหนดไว๎นั้น 
ผู๎บริหารต๎องประสานงานและพิจารณาความสอดคล๎องระหวํางหน๎าที่ในระดับตําง ๆ ที่น ามาใช๎ในธุรกิจ โดย
ครอบคลุมหนํวยงานในระดับปฏิบัติการของชุมชนธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย๑ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย๑ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ โดยองค๑กรธุรกิจ
ควรต๎องให๎ความส าคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย๑อยูํตลอดเวลา  

4. ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  
ชุมชนควรน าเสนอมูลคําและภาพลักษณ๑ชุมชนผํานบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสํงเสริมทางการตลาดและการสื่อสาร

ภาพลักษณ๑ของชุมชน อีกทั้งจะเป็นการสร๎างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับบทบาทและ
หน๎าที่ของการประชาสัมพันธ๑ ตามทัศนะของพรทิพย๑ วรกิจโภคาทร (2540, หน๎า 38) ที่อธิบายวําการสร๎าง
ภาพลักษณ๑ ท าได๎โดยการวางแผนก าหนดขอบเขตภาพลักษณ๑ที่จะสร๎างขึ้น เพ่ือก าหนดขอบเขต แบํงแยก
กลุํมเปูาหมายแตํละกลุํม แล๎วควรใช๎วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑รํวมกันเพ่ือให๎งานส าเร็จตามเปูาหมาย 
นอกจากนี้การท าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่งํายตํอการมองเห็นตัวสินค๎า เพ่ือปูองกันการแกะเข๎าแกะออกจน
สินค๎าและบรรจุภัณฑ๑ช ารุด สอดคล๎องกับ สุนิษา มรรคเจริญ (2553, หน๎า 8) ที่อธิบายถึงบรรจุภัณฑ๑ วําต๎องมี
หน๎าที่ปกปูองคุ๎มครองให๎สินค๎าภายในนั้นให๎ปลอดภัย สะดวกในการใช๎งาน สะดวกในการขนสํงเคลื่อนย๎าย และ
ชํวยในการสํงเสริมการจ าหนํายสินค๎าที่อยูํภายใน Veronica L. Zammitto (2005, หน๎า1-2) การแสดงสัญลักษณ๑
ของสินค๎าที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น ด๎วยการใช๎ค าวําชุมชน ซึ่งเป็นที่เข๎าใจโดยทั่วไปของสินค๎าชุมชน 
และการสื่อสารและข๎อความที่ใช๎ในบรรจุภัณฑ๑ เลือกใช๎ค าเป็นจุดขายที่ต๎องการอธิบายถึง ความดี ความงาม การ
อวยพร ค าทักทาย จึงแสดงและแฝงให๎เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนที่หวังให๎ผู๎อ่ืนได๎พบเจอแตํสิ่งที่ดี เป็น
มงคล สอดคล๎องกับทฤษฎีการสื่อสารของ Carrell, Daniel & Christina (1997, หน๎า 430 – 432) และมีชื่อที่อยูํ
ของชุมชนอยูํด๎านลําง เป็นตัวอักษรขนาดเล็ก และภาพที่ใช๎ในการสื่อสารข๎อมูลบนบรรจุภัณฑ๑ สอดคล๎องกับ
แนวคิดการออกแบบสีสันและกราฟิก ของ Silayoi, P. & Speece, M. (2007) การรวมของการใช๎สัญลักษณ๑ 
ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพ้ืนผิว ซึ่งสํวนประกอบทั้งหมดสามารถบํงบอกถึงชื่อตราสินค๎า ลักษณะ
ผลิตภัณฑ๑ ที่บรรจุอยูํภายในได๎ และสามารถแสดงถึงแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ๑ได๎ด๎วย  
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช สํวนใหญํมี

การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม โดยรู๎วําการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมชํวยรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น ชํวยลดปริมาณขยะ สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย และควรมีความคุ๎มคําตลอดอายุการใช๎
งาน เชํน ความทนทาน การซํอมแซมที่งํายยํอยสลายได๎ไปตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย (ณัฐกนก รัต
นางกูร, 2552) เรื่อง การศึกษาป๓จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช พบวําป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคมากที่สุดคือ สินค๎าสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต๎องการในการใช๎งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ และคุณสมบัติของสินค๎าที่ชํวยในการรักษาสิ่งแวดล๎อมด๎วยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมท าให๎หลายหนํวยงานตระหนักถึงความจ าเป็นในการรักษาสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับ



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

261 

การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ๑ท าให๎ในป๓จจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เชํน งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยกล๎วยส าหรับบรรจุภัณฑ๑
อาหารส าเร็จรูป (บุษรา สร๎อยระย๎า, 2554) มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใย
กล๎วยส าหรับบรรจุภัณฑ๑อาหารส าเร็จรูปโดยผลการวิจัยพบวํา บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยกล๎วยส าหรับ
บรรจุภัณฑ๑อาหารส าเร็จรูปประกอบด๎วย ซอง กลํองกระดาษ ถ๎วยกระดาษ ถุงกระดาษ ผู๎ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูํในระดับดีมาก มีความเป็นเอกลักษณ๑ สวยงาม โดดเดํน โครงสร๎างของบรรจุภัณฑ๑ดี
เหมาะสมกับการมอบเป็นของฝากหรือของที่ระลึก มีโครงสร๎างที่เหมาะสมตํอการเก็บรักษา เนื่องจากผลิตภัณฑ๑
จากเส๎นใยกล๎วยซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถยํอยสลายได๎งํายผลการวิจัยยังพบวําสอดคล๎องกับงานวิจัย  เรื่อง 
การศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (ธัญปวีณ๑ รัตน๑พงศ๑พร, 2553) ซึ่งพบวํา 
ป๓จจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมของผู๎บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  คือ การที่ผู๎บริโภคมี
ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมในระดับดี มีระดับทัศนคติด๎านสิ่งแวดล๎อมดี และมีการรับรู๎ข๎อมูลทางการตลาดด๎าน
สิ่งแวดล๎อมคํอนข๎างสูง นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับทฤษฎีกระบวนการรับรู๎ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556)เกี่ยวกับป๓จจัยที่
มีผลตํอการรับรู๎ อันได๎แกํ ป๓จจัยด๎านคุณลักษณะของผู๎บริโภค เชํน ความรู๎ประสบการณ๑ ความเกี่ยวข๎องกับตัว
ผู๎บริโภค และสถานการณ๑ สํงผลตํอการแปลความหมายของขําวสาร และมีผลตํอการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม และการที่ผู๎บริโภคจะรับรู๎และเลือกได๎วําสิ่งใดคือบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมนั้น ผู๎บริโภคควรมีความรู๎
เกี่ยวกับกลยุทธ๑และการออกแบบบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2558) ซึ่งสอดคล๎องกับผลของ
การวิจัยที่มีการรับรู๎ไมํแนํใจ/ไมํทราบ คํอนข๎างมากเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม 

2. ด๎านความตระหนักเก่ียวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช 
พบวํา ความตระหนักอยูํในระดับมาก โดยให๎ความตระหนักมากที่สุดเกี่ยวกับการสํงเสริมและสนับสนุนแกํผู๎ผลิตที่
ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นป๓ญหาที่ส าคัญในการผลักดันให๎เกิดการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดย
ป๓ญหาดังกลําวหลาย ๆ หนํวยงานพยายามที่จะสํงเสริมการใช๎ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติทดแทนพลาสติก โดยชุมชน
ตลาดเพื่อเกษตรกร(องค๑การตลาดเพ่ือการเกษตร, 2558) การแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) และภาพลักษณ๑ที่ดีของ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการรํวมรับผิดชอบตํอสังคม ผู๎มีสํวน
ได๎เสียโดยในสํวนของการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล๎อม ด๎านการลดภาวะโลกร๎อน รณรงค๑การทดแทนบรรจุ
ภัณฑ๑ประเภทพลาสติกและโฟม ด๎วยไบโอชานอ๎อย ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ไมํมีการปลํอยของเสียตั้งแตํกระบวนการ
ผลิตไปจนถึงกระบวนการท าลาย โดยจัดกิจกรรมบริเวณตลาด และขอความรํวมมือจากผู๎ประกอบการชุมชนใช๎
บรรจุภัณฑ๑จากไบโอชานอ๎อยทดแทนบรรจุภัณฑ๑เดิม  บรรจุภัณฑ๑จากไบโอชานอ๎อยนี้เป็นผลผลิตจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่น าวัสดุเหลือใช๎อยํางชานอ๎อยที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลมาผลิต  เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นผู๎ผลิตน้ าตาลอันดับ 3 ของโลกจึงท าให๎มีชานอ๎อยเหลือจากการผลิตเป็นจ านวนมาก จึงมีผู๎ที่คิดน ามาผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ๑ส าหรับใสํอาหารทดแทนการใช๎กลํองโฟมที่สร๎างป๓ญหากับสิ่งแวดล๎อมและมนุษย๑ในเวลานี้  และ
สอดคล๎องกับงานวิจัย (ณัชชา บางทําไม ๎และชัยสิทธิ์ นวลจันทร๑, 2552) เรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่มี
ตํอสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของนิสิตปริญญาตรีในเขตนครศรีธรรมราช  ที่พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํทั้งเพศ
ชายและหญิง มีความตระหนักตํอความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของสินค๎ากํอนการตัดสินใจซื้อ  โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของสินค๎าที่ซื้อวําสามารถชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมได๎จริง คุณภาพดี โดยพฤติกรรมของคนกลุํมนี้ก็จะซื้อและ
ใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเป็นประจ าและต๎องการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
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สรุป 
ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม  พร๎อม

ทั้งประชาสัมพันธ๑สถานที่จ าหนํายบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเพ่ิมการรับรู๎ของผู๎บริโภคการบรรจุภัณฑ๑กับ
สิ่งแวดล๎อม ประชาชนเริ่มตระหนักถึงป๓ญหาด๎านมลภาวะ ตลอดจนรับรู๎ถึงความจ ากัดทางทรัพยากรตํางๆ ในขณะ
ที่การบรรจุภัณฑ๑พัฒนาไป แตํยังต๎องค านึงถึงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมด๎วย แนวโน๎มการใช๎กลยุทธ๑การตลาดสีเขียว 
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับบรรจุภัณฑ๑จะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต  ภาครัฐบาลควรจะต๎องมีการออก
กฎระเบียบเพ่ือเข๎ามาก ากับดูแล แก๎ไข ป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ประชาชนยุคใหมํจะหันมาบริโภคสินค๎า
ธรรมชาติมากขึ้นและนิยมใช๎สินค๎าที่มีการบรรจุด๎วยวัสดุธรรมชาติ วัสดุที่มีการน ากลับมาใช๎ใหมํ รวมทั้งการใช๎
สินค๎าชนิดเติม ตลอดจนการหลีกเลี่ยง การใช๎สินค๎าหรือบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นในสํวนของ
ผู๎ประกอบการชุมชนก็ควรให๎ความส าคัญกับประเด็นการอนุรักษ๑ธรรมชาติ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ เพ่ือสิ่งแวดล๎อมให๎มีความหลากหลาย
สอดคล๎องกับการใช๎งานและความต๎องการของผู๎บริโภค  

2. ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีการฝึกอบรมความรู๎เรื่องบรรจุภัณฑ๑ เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ฉลาก และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ เพ่ือการพัฒนาความสามารถให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภค 

3. หนํวยงานราชการควรให๎ความส าคัญกับการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล๎อมและให๎การสนับสนุนแกํ
ผู๎ประกอบการชุมชนด๎านการพัฒนาการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง 
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การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
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บทสรุป 
การบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎นักศึกษาน า
ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชี วิต โดยน าความรู๎ที่ได๎รับจากการ
เรียนรู๎มาปฏิบัติให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ทั้งในด๎านการลดรายจําย การเพ่ิมรายได๎และการมีเงินออม ตามแนวพระ
ราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการระหวําง 16 มกราคม  – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแตํการ
วางแผนรํวมกันระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษา ก าหนดหัวข๎อโครงงาน การด าเนินโครงงาน ติดตามผลการด าเนิน
โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการด าเนินโครงงาน และสรุปรายงานผลโครงงาน ซึ่งผลที่ได๎จากการบูรณาการการ
เรียนรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา พบวํา นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ร๎อยละ 67.44 นักศึกษาน าความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
ด าเนินชีวิตนักศึกษาและครอบครัวมากขึ้น ร๎อยละ 44.77 นักศึกษาสามารถลดรายจํายได๎ร๎อยละ 23.60 นักศึกษา
มีรายได๎ระหวํางเรียนเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ 5.82 เมื่อสิ้นสุดโครงงานการลดรายจําย การเพ่ิมรายได๎และมีเงินออม 
นักศึกษามีเงินออมเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 6.39 สามารถน าโครงงานที่กํอให๎เกิดรายได๎มาท าเป็นอาชีพเสริม ร๎อยละ 10.11 
และนักศึกษาสามารถน าเรื่องการลดรายจํายไปเผยแพรํให๎กับในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํร๎อยละ 5 
 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, การเรียนการสอนความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Summary 

The integration of teaching and learning of sufficiency economy in students' life of 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. Trang Campus. The purpose is to encourage the 
students can apply knowledge to the living. The knowledge gained from the learning process 
can be self-reliant in terms of reducing expenses, Increasing income and savings. The doctrine of 
the Sufficiency Economy Philosophy was operate between 16 January and 30 April 2017. The 
process was starting from a joint planning between teachers and students by Project Title, 
Project Implementation, Project Monitoring, Project Learning Exchanges and the project report. 
The result of integrating sufficiency economy learning in to student life was successful by the 
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increasing of 67.44% of students had more understanding of the philosophy of sufficiency 
economy, the increasing of 44.77% of students’ knowledge of sufficiency economy were used 
in the living life students and their family, students can reduce expenses by 23.60%, students 
earn more income while studying at 5.82%. At the end of the project, the student got increasing 
in income and have 6.39% savings. The project can generate a career 10.11% and 5 % students 
bring about the reduction of expenditures to the communities. 
 
Keyword: Sufficiency Economy, teaching and learning of sufficiency economy 
 
บทน า 
           การเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการด ารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายวิชาที่
สาขาศึกษาท่ัวไปรับผิดชอบการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาที่เลือกเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 209 คน จากหลายสาขาวิชา การเรียนการสอนในสองรายวิชาดังกลําวได๎มีการเรียนการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ และมีเงินออม 
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการการเรียนการสอน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รํวมท างานเป็น
กลุํม มีกิจกรรมกลุํมที่หลากหลาย และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ด๎วยตนเอง  โดยให๎
ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เรียนรู๎จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เข๎าใจงําย ตรงกับความเป็นจริง สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน
อยํางได๎ผล ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกกล๎าคิดกล๎าท า ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นใจให๎เกิดขึ้นในตัวผู๎เรียน พร๎อม
กับปลูกฝ๓งจิตส านึก คํานิยมและจริยธรรมที่ถูกต๎องดีงามให๎ผู๎เรียนสามารถจ าแนกแยกแยะความถูกต๎องดีงามและ
ความเหมาะสมได๎ ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงได๎สํงเสริมสนับสนุนและจัดสถานที่ใน
การปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "บัณฑิตนักปฏิบัติ"  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่
พระราชทาน เป็นแนวคิดที่ตั้งอยูํบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย การพัฒนาที่ตั้งบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไมํประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวเอง ตลอดจนใช๎ความรู๎และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ที่ส าคัญจะต๎องมี “สติ ป๓ญญา และความเพียร” ซึ่งจะน าไปสูํ“ความสุข” ใน
การด าเนินชีวิตอยํางแท๎จริง เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ 
ไมํจ าเป็นจะต๎องจ ากัดเฉพาะแตํภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม๎แตํภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย๑ และ
การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ โดยมีหลักการที่คล๎ายคลึงกันคือ เน๎นการเลือกปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมี
ผล และสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํตนเองและสังคม การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ทรงเข๎าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้นเมื่อได๎พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด๎าน
ตํางๆ จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด๎วย เพ่ือไมํให๎เกิดความขัดแย๎งทางความคิด ที่อาจน าไปสูํ
ความขัดแย๎งในทางปฏิบัติได๎ แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  

1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคําใช๎จํายในทุกด๎าน ลดละความฟุุมเฟือยในการใช๎ชีวิต  
          2. ยึดถือการประกอบอาชีพด๎วยความถูกต๎อง ซื่อสัตย๑สุจริต  
          3. ละเลิกการแกํงแยํงผลประโยชน๑และแขํงขันกันในทางการค๎าแบบตํอสู๎กันอยํางรุนแรง  
          4. ไมํหยุดนิ่งที่จะหาทางให๎ชีวิตหลุดพ๎นจากความทุกข๑ยาก ด๎วยการขวนขวายใฝุหาความรู๎ให๎มีรายได๎
เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ  
          5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560;  ปรียานุช, 
2552) 
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ดังนั้นจากบทน าดังกลําว สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง  ได๎ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑ผู๎สอน ด๎วยการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให๎นักศึกษาได๎น า
ความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน เรื่องการ
ลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ มีเงินออม และสํงเสริมการเรียนรู๎การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุํงพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การวางแผน 
 1. การวางแผนรํวมกันระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต  
          2. ส ารวจความต๎องการและวิเคราะห๑ความต๎องการของนักศึกษา  
          3. รํวมกันก าหนดหัวข๎อโครงงาน ระยะเวลาการด าเนินโครงงาน การติดตามผลการด าเนินโครงงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการด าเนินโครงงาน และสรุปรายงานผลโครงงาน 
          4. นักศึกษาเสนอโครงงานที่จะท าเรื่อง การลดรายจําย เพ่ิมรายได๎และมีเงินออม 

การด าเนินงาน 
1. นักศึกษาแบํงกลุํมๆ ละ 5 คน  
2. นักศึกษาแตํละกลุํมปรึกษาหาข๎อสรุปในการจัดท าโครงงานการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ และมีเงินออม  
3. จัดท ารายชื่อสมาชิกในกลุํมพร๎อมทั้งแจ๎งรายละเอียดในการท าโครงงานการลดรายจําย การเพิ่มรายได๎

และการมีเงินออม เสนออาจารย๑ผู๎สอน  
4. นักศึกษาประชุมเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการท าโครงงาน พร๎อมทั้งประสานงานอาจารย๑ผู๎สอนเพ่ือเบิก

วัสดุอุปกรณ๑บางสํวนในการจัดท าโครงงาน  
5. นักศึกษาจัดซื้อวัสดุในการจัดท าโครงงานการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎และการมีเงินออม 
   วัสดุอุปกรณ๑ การลดรายจําย ได๎แกํ บัญชีรายรับ-รายจําย ชุดท าน้ ายาซักผ๎า ชุดท าน้ ายาล๎างจาน และ

พืชที่ปลูกพริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักบุ๎ง ถั่วฝ๓กยาว เห็ดฮังการี มะนาว มะกรูด แค และชะอม 
  การด าเนินการ  1.  อาจารย๑ผู๎สอนให๎ความรู๎เกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจมาใช๎ในการด าเนินชีวิต  
 2. นักศึกษาแตํละกลุํมจัดแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าโครงงาน 
 3. นักศึกษาด าเนินการจัดท าโครงงาน 
                      4. อาจารย๑ผู๎สอนติดตามผลการด าเนินการจัดท าโครงงานเป็นระยะ 
 5. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการด าเนินโครงงาน 
 6. สรุปผลและจัดท ารายงานผลโครงงานฉบับสมบูรณ๑สํงอาจารย๑ผู๎สอน 
การประเมินผล 
1. ติดตามผลจากการประเมินด๎วยแบบสอบถาม 
2. การสังเกตพฤติกรรมจากการให๎ความรํวมมือของนักศึกษา 
3. ติดตามผลจากผลผลิต 
4. ติดตามผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการด าเนินโครงงาน รายงานผลและสรุปผลโครงงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมการรํวมกันสรุปผลการด าเนินโครงงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนตํอไป  
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น าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน  
ประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนิน

ชีวิตของนักศึกษา จัดท าสรุปผลและรายงานผลความส าเร็จตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และคณะกรรมการ
ด าเนินงานให๎ข๎อเสนอแนะ ป๓ญหาและอุปสรรคในการด าเนินการสอนเพ่ือน าไปปรับปรุงใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนตํอไป 
สถานที่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
วัน / เดือน/ ปี ท่ีจัดกิจกรรมโครงการ 
           16 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
ผลการด าเนินงาน 

ด๎านผลผลิต  จ านวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการด ารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 209 คน  

ด๎านผลลัพธ๑  ผู๎เรียนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการด ารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ร๎อยละ 67.44 สามารถน าความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการด าเนินชีวิตและครอบครัวมากขึ้น ร๎อยละ 44.77 นักศึกษาสามารถลดรายจํายได๎ร๎อยละ 23.60 
ด๎วยการท าบัญชีรายรับ-รายจําย ท าน้ ายาซักผ๎า ท าน้ ายาล๎างจาน และปลูกพืชปลอดสารพิษ ได๎แกํ พริก มะเขือ
เปราะ มะเขือยาว ผักบุ๎ง ถั่วฝ๓กยาว มะนาว มะกรูด แค เพาะเห็ดฮังการี สํวนรั้วกินได๎ปลูกชะอม นักศึกษามีรายได๎
ระหวํางเรียนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5.82 ด๎วยการท าโครงงานที่กํอให๎เกิดรายได๎ ได๎แกํการท าและจ าหนํายมะมํวง 
แชํอิ่ม ขนมเบเกอรี่ เกี้ยวทอด ย ามามํา ข๎าวไขํเจียว ท างานพิเศษระหวํางเรียน การขายสินค๎าออนไลน๑ รับจ๎างพิมพ๑
งาน เป็นต๎น เมื่อสิ้นสุดโครงงานการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ นักศึกษามีเงินออมเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 6.39 และสามารถ
น าโครงงานที่กํอให๎เกิดรายได๎มาท าเป็นอาชีพเสริม ร๎อยละ 10.11 และนักศึกษาสามารถน าเรื่องการลดรายจํายไป
เผยแพรํความรู๎ให๎กับชุมชนตนเอง ได๎ร๎อยละ 5 ด๎วยการท า บัญชีรายรับ-รายจําย ท าน้ ายาซักผ๎า ท าน้ ายาล๎างจาน 
ไว๎ใช๎ในครัวเรือน 
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ภาพผลผลิตที่ได๎จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช๎ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 
 
การน าไปใช ้

นักศึกษาได๎น าความรู๎ที่ได๎รับการเรียนการสอนไปใช๎บูรณาการในการด าเนินชีวิตโดยการสนับสนุนแกํ
สมาชิกในครัวเรือนและประชาชนในชุมชนได๎ปฏิบัติด๎านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎มากขึ้น ด๎วยการปลูกผัก
หลากหลายชนิดที่ปลอดสารพิษ ปลูกชะอมหรือพืชอ่ืนๆ ที่บริโภคได๎รอบรั้วบ๎าน การเพาะเห็ดไว๎บริโภคใน
ครัวเรือนสํวนเหลือจากการบริโภคและการใช๎ก็สามารถน าไปจ าหนํายในหมูํบ๎านหรือตลาดใกล๎เคียงหมูํบ๎าน หรือ
น ามาแปรรูปขาย เชํน เห็ดทอด พริกปุน เป็นต๎น การท าน้ ายาล๎างจานและน้ ายาซักผ๎าใช๎เองหรือรวมกลุํมสมาชิก
ท าเดือนละครั้ง  
การบูรณาการกับงานวิจัย  

ผลจากการการเรียนการสอนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษา น ามาสูํการบูรณาการกับท างานวิจัยเรื่อง
แนวทางพัฒนาการสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ๎านไม๎ฝาด อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนและเพ่ือทดลองใช๎และประเมินผลแนวทางการสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบ๎านไม๎ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2561 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

270 

อภิปรายผล 
 จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา มี
นักศึกษาจ านวนมากมีความตั้งใจน าความรู๎ที่ได๎รับ เชํน การท ายาล๎างจานและน้ ายาซักผ๎าไปถํายทอดให๎กับ
ครอบครัวและชุมชนน าไปใช๎ประโยชน๑ในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกพืชสวนครัวปลอด
สารพิษ ชะอมรั้วกินได๎ มะนาว มะกรูด การเพาะเห็ด ไว๎บริโภคในครัวเรือน 

จะเห็นได๎วํานักศึกษามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได๎ในอนาคตข๎างหน๎า  เนื่องจากนักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นและน าความรู๎และวิธีการตํางๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยูํและรายได๎ของนักศึกษาตํอไป 
 
สรุปผล  

จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา  
นักศึกษาได๎น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวด๎วยลดรายจําย เพ่ิมรายได๎ มีเงินออม ด๎วยการปลูก
พืชสวนครัวปลอดสารพิษ ชะอมรั้วกินได๎ การเพาะเห็ด การท ายาล๎างจานและน้ ายาซักผ๎า ส าหรับในภาคเรียน
ตํอไป สาขาศึกษาทั่วไปมีแผนการด าเนินงานตํอเนื่องด๎วยการจัดการเรียนการสอนให๎ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎มีความหลากหลาย เน๎นการปฏิบัติการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผลิตของใช๎ภายในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น เชํน การผลิต
สบูํ ยาสระผม น้ ายาขัดห๎องน้ า เป็นต๎น 
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           39.html 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพใน 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา 
Transfer of knowledge for professional skills development in Border Patrol 

Police School, Ban Baroy, Sadao District, Songkhla Province.  
 

ณิชา ประสงค๑จันทร๑1  ระวิวรรณ พวงสอน1  นุชลี ทิพย๑มณฑา2  จิราภรณ๑ ตันติพงศ๑อาภา2 
1ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะศิลปศาสตร๑ มทร.ศรีวิชัย 

2อาจารย๑ คณะศิลปศาสตร๑ มทร.ศรีวิชัย 
E-mail : ingoakaom@gmail.com 

 
บทสรุป 

การถํายทอดองค๑ความรู๎ทางด๎านบริการวิชาการจากหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการและหลักสูตร
สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สูํโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นการท างานภายใต๎ความต๎องการของทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได๎รับ
ประโยชน๑จากกิจกรรมตํางๆที่ได๎จัดขึ้น ทั้งในสํวนของการน าไปใช๎ประโยชน๑ในโรงเรียนตลอดจนการสร๎างรายได๎ 
และมีการบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เป็นเวทีฝึกปฏิบัติของนักศึกษากับกลุํมชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินโครงการพบวํา บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ โดยผู๎รับบริการสามารถน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ร๎อยละ 94.83 จากกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น และร๎อยละ 95 จากกิจกรรมการ
ผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า ซึ่งการประเมินผลที่ได๎จะน าไปสูํการด าเนินงานทางด๎านบริการวิชาการให๎แกํโรงเรียนในปี
ถัดไป เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนให๎กับโรงเรียนและสามารถด าเนินการภายใต๎วัตถุดิบที่มีในโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ค าส าคัญ :  การถํายทอดองค๑ความรู๎ ทักษะวิชาชีพ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
Summary 

The transfer of knowledge in academic outreach services from food and nutrition 
program and hotel and tourism of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla to 
the Border Patrol Police School at Ban Baroy, Sadao District, Songkhla province was worked 
under requirements of the school. The school gained benefits from the activities both for using 
in the school and for increasing incomes. The activities were integrated to the subjects being 
taught in the school and these could be a place for students to practice and work with the 
community from outside. The results showed that the objectives of the project were achieved. 
The knowledge was beneficial and could really be used, 94.83 % from local fruit and vegetable 
processing activities and 95 % for fabric binding and fabric folding activities. The evaluation will 
lead to the implementation of academic outreach services to the school for the next year to 
sustain strengthen the school and work under existing resources according to Sufficiency 
Economy Philosophy. 
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Keyword :  Transfer of knowledge, professional skill, Border Patrol Police School 
 
บทน า 

บริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าองค๑ความรู๎และทักษะ
ทางด๎านวิชาการถํายทอดสูํสังคม โดยคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได๎ให๎
ความส าคัญและด าเนินกิจกรรมตํางๆภายใต๎งานบริการวิชาการมาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการบริการ
วิชาการแกํสังคม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมี
พระราชด าริให๎ด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแตํปี พ.ศ.2523 โดยมีพระราช
ประสงค๑เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด๎านอาหาร โภชนาการ  สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา ด าเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 เนื่องจากในหมูํบ๎านไมํมีโรงเรียน 
และได๎มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎  ได๎แกํ การเกษตร เชํน การปลูกผัก ผลไม๎ การเพาะเห็ด เลี้ยง
ปลา เลี้ยงไกํ เป็นต๎น โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือน าผลผลิตที่ได๎มาเป็นอาหารให๎กับนักเรียนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพ 
ทั้งนี้นอกจากครูและนักเรียนในโรงเรียนแล๎วยังมีชาวบ๎านจิตอาสามาชํวยดูแลกิจกรรมทางด๎านการเกษตรของทาง
โรงเรียนด๎วย คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปิดท าการสอนในสาขาตํางๆ 
ได๎แกํ สาขาการโรงแรมและการทํองเที่ยว สาขาภาษาตํางประเทศ สาขาคหกรรมศาสตร๑ และสาขาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสํงเสริมทักษะวิชาชีพให๎กับครู นักเรียนตลอดจนกลุํมแมํบ๎านในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย ต าบลปาดังเบซาร๑ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะท าการสอนพร๎อมฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับ “การแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” ซึ่งเป็นผักและผลไม๎ท่ีปลูกในโรงเรียนและ “ศิลปะการผูกผ๎า
และการจับจีบผ๎า” เพ่ือให๎สมาชิกในโรงเรียนสามารถน าองค๑ความรู๎และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือตนเอง ครอบครัว องค๑กร ชุมชน และพัฒนาไปสูํอาชีพในอนาคต ซึ่งเมื่อมีพ้ืนฐานทางด๎าน
อาชีพที่มั่นคงแล๎วก็สามารถท าให๎มีรายได๎ เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎เพ่ืออาชีพเตรียมไปสูํการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตํอไปในอนาคต 

 
วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด๎านบริการวิชาการเพ่ือน าไปพัฒนาสูํอาชีพ กลําวคือ สมาชิกในชุมชนสามัคคีกัน มีความ
ซื่อสัตย๑ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุํมองค๑กรในชุมชน ผู๎น ามีคุณธรรมมีวิสัยทัศน๑และรับฟ๓งความคิดเห็น
ของสมาชิกในชุมชน สมาชิกมีโอกาสหาความรู๎เพ่ิมเติมมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได๎ (สมพันธ๑ , 2547) ในถํายทอดองค๑
ความรู๎ตํางๆของคณะศิลปศาสตร๑ให๎แกํสมาชิกในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรยครั้งนี้มีการน า
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในกระบวนการท างาน เพ่ือให๎สามารถด าเนินโครงการให๎เป็นไปตาม
แผนงานและบรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ 

 
การวางแผนการด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจ าคณะศิลปศาสตร๑และพิจารณาแนวทางในการด าเนิน

โครงการ 
2. ลงพื้นที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรยเพื่อส ารวจความต๎องการของทางโรงเรียน  
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3. ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต๎องการของทางโรงเรียนและบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

4. ลงพื้นที่ด าเนินโครงการตามแผนงานที่ได๎วางไว๎ 
 
การด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานทางด๎านบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร๑จะมีการท างานอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎การ

ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ท่ีวางไว๎ ดังนี้ 
1.ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจ าคณะศิลปศาสตร๑ ซึ่งทางคณะมีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่อง

เพ่ือให๎การด าเนินงานทางด๎านบริการวิชาการเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 1 
 

  
ภาพที่ 1  ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจ าคณะศิลปศาสตร๑ 

 
2. ลงพ้ืนที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา เพ่ือส ารวจความต๎องการของ

ทางโรงเรียน ท าให๎ทางคณะสามารถน าองค๑ความรู๎ที่มีไปถํายทอดพร๎อมฝึกปฏิบัติให๎กลุํมผู๎รับบริการสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ ดังภาพที่ 2 

 

  
ภาพที่ 2  คณาจารย๑จากคณะศิลปศาสตร๑ลงพ้ืนที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย 

เพ่ือส ารวจความต๎องการของทางโรงเรียน 
 
3. ลงพื้นที่ด าเนินงานตามแผนที่ได๎วางไว๎ โดยมีการน าเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ใน

กระบวนการท างาน ดังนี้ 
ฝุายบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีทีมข๎ามสายงาน (Cross-

Functional Team)  คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะท างานเพ่ือมาท างานรํวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้น
ภายใต๎ความเชื่อที่วําการท างานในแตํละเรื่องต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญจากหลายๆด๎านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และ
ท างานรํวมกันจึงจะประสบความส าเร็จ (สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน, 2558)  ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร๑ได๎มี
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การแตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยเป็นทีมงานที่มีความรู๎และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในคณะเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมแตํละกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการโดยในปีงบประมาณ 2560 ได๎มีกิจกรรม “การแปรรูป
ผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” โดยหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการ ดังภาพที่ 3 “การผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า” โดย
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดังภาพที่ 4 

  

  
 

ภาพที่ 3  คณาจารย๑และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการลงพื้นที่ถํายทอดองค๑ความรู๎ 
พร๎อมฝึกปฏิบัติให๎กับผู๎รับบริการในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย 

 

 
 

ภาพที่ 4  คณาจารย๑และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมลงพื้นที่ถํายทอดองค๑ความรู๎พร๎อมฝึกปฏิบัติ
ให๎กับผู๎รับบริการในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย 

 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร๑ จะมีฝุายบริการวิชาการประจ าคณะคอยเป็น พ่ีเลี้ยง 

(Mentoring) คือ การให๎คนท างานที่อยูํคนละฝุายมาชํวยแนะน าวิธีการท างาน ชํวยเหลือสนับสนุน คอยให๎
ค าปรึกษาชี้แนะ (สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน , 2558) โดยจะให๎ค าปรึกษา แก๎ป๓ญหาและอ านวยความ
สะดวกตลอดจนประสานงานระหวํางหนํวยงาน เพ่ือให๎การด าเนินงานในแตํละกิจกรรมลุลํวงตามวัตถุประสงค๑ ดัง
ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การเป็นพ่ีเลี้ยงให๎ความชํวยเหลือ ให๎ค าปรึกษาและประสานงาน 
A : ระหวํางคณะและหลักสูตรสาขา  B : ระหวํางคณะและชุมชน 

 
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํครูและนักเรียนตลอดจนกลุํมแมํบ๎านที่มาชํวยงานใน

โรงเรียน  มีการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง (สถาบัน
ถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน, 2558) เมื่อสอนเนื้อหาองค๑ความรู๎ทั้งหมดในเรื่องที่ต๎องการแล๎ว ต๎องมีการปฏิบัติ
เพ่ือให๎มีทักษะในงานด๎านนั้นๆ สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎  โดยในปีงบประมาณ 2560 มีการด าเนินงาน 
แบํงเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 “การแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” ได๎แกํ ใบชะมวง มะพร๎าว และกล๎วย โดยแปร
รูปเป็นผลผลิตน้ าใบชะมวง ดังภาพที่ 6 วุ๎นในลูกมะพร๎าว กล๎วยฉาบรสตํางๆ ดังภาพที่ 7 ซ่ึงเน๎นกลุํมเปูาหมายเป็น
ครู กลุ ่มแมํบ๎านและนักเรียน เพ่ือให๎สามารถน าผักผลไม๎ซึ่งเป็นผลผลิตพืชที่ได๎จากการปลูกโดยครูและนักเรียนใน
โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาใช๎ในการบริโภคและสามารถพัฒนาผลผลิตตํอไปเพ่ือสร๎าง
รายได๎ให๎แกํโรงเรียนและครอบครัว  

 

  
ภาพที่ 6 การแปรรูปผลผลิตจากใบชะมวง 

 

A B 
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ภาพที่ 7 การแปรรูปผลผลิตจากมะพร๎าวและกล๎วย 

 
กิจกรรมที่ 2 “การผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า” โดยได๎มีการสอนและฝึกปฏิบัติเพ่ือให๎สามารถจัดสถานที่

ตํางๆ ภายในโรงเรียน เชํน ผูกผ๎าบริเวณรอบๆโรงเรียน อาคาร เวที ตลอดจนจับจีบผ๎าเพ่ือตกแตํงโต๏ะตํางๆ  เมื่อมี
งานหรือเทศกาลที่ส าคัญ นอกจากนี้คณะครูนักเรียนยังสามารถน าความรู๎ที่ได๎ ไปสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียนโดยการรับตกแตํงพ้ืนที่ตํางๆ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการได๎มีการฝึกปฏิบัติโดยแบํงเป็น การ
ผูกผ๎าบริเวณอาคารตํางๆ ดังภาพที่ 8 และการจับจีบผ๎า ดังภาพที่ 9   

 

  
ภาพที่ 8 การฝึกปฏิบัติการผูกผ๎าบริเวณรอบอาคาร 
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ภาพที่ 9 การฝึกปฏิบัติการจับจีบผ๎า 
 
ผลการด าเนินงานและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบความต๎องการของทางโรงเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมได๎ตรงกับความต๎องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน ท าให๎เกิดความพึงพอใจและสนใจใฝุรู๎ปฏิบัติตามความถนัด สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 
โดยทั้งสองกิจกรรมจะมีผลการประเมินดีในทุกๆด๎าน ดังภาพที่ 10 ซึ่งผลการประเมินแตํละกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบร๎อยละของผลการประเมินด๎านตํางๆจากการด าเนินงานของ 
กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่นและกิจกรรมการผูกผ๎าและจับจีบผ๎า 

90

92
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96

98

100

ความพงึพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าใช้ประโยชนน์ 

การแปรรูปผลผลิตผกัและผลไม้ในท้องถ่ิน การผกูผ้าและการจบัจีบผ้า 
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การบูรณาการในการเรียนการสอน  
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร๑จะน านักศึกษาไปรํวมโครงการด๎วยทุก

ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให๎เป็นเวทีปฏิบัติจริงของนักศึกษาในรายวิชาที่เรียน โดยนักศึกษาจะท าหน๎าที่ชํวยสอน และมี
อาจารย๑ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎สอนและเป็นพ่ีเลี้ยงให๎กับนักศึกษานับวําเป็นการด าเนินโครงการทที่มีบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาของแตํละหลักสูตรอยํางแท๎จริง ดังภาพที่ 11 

 

      
ภาพที่ 11 การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม 

ได้ผลผลิตจากการแปรรูป 
 นอกจากการน าผลผลิตทางการเกษตรมาเพ่ือบริโภคในโรงเรียนแล๎ว เมื่อมีการฝึกปฏิบัติแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเหลํานั้น ท าให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑หลายอยําง เชํน กล๎วยฉาบรสชาติและรูปรํางตํางๆ ซึ่งสามารถน าไป
จ าหนํายให๎กับกลุํมผู๎บริโภคภายนอกเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับโรงเรียน และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ มีการ
พัฒนารสชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอาหารแปรรูปที่มีการเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร เพ่ือ
ขับเคลื่อนสูํการเป็น Thailad 4.0  
 
สรุป 

จากการด าเนินงานถํายทอดองค๑ความรู๎ทางด๎านบริการวิชาการสูํโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ๎านบา
โรย เป็นการท างานภายใต๎ความต๎องการของทางโรงเรียน ซึ่งมีความหลากหลายในแตํละกิจกรรม และเมื่อติดตาม
ผลหลังการด าเนินโครงการ พบวํา ชาวบ๎านได๎รับประโยชน๑จากกิจกรรมตํางๆที่ได๎จัดขึ้น ทั้งในสํวนของการน าไปใช๎
ประโยชน๑ในโรงเรียน หรือการสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัว นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยมีโอกาสได๎ฝึกปฏิบัติจริงกับกลุํมชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย จากการสรุปผลการด าเนินโครงการ
พบวํา บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ โดยผู๎รับบริการสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ร๎อยละ 94.32 จากกิจกรรมการ
แปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น และร๎อยละ 96 จากกิจกรรมการผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า ซึ่งการประเมินผล
ที่ได๎จะน าไปสูํการด าเนินงานทางด๎านบริการวิชาการให๎แกํโรงเรียนในปีถัดไป เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน
ให๎กับโรงเรียนและสามารถด าเนินการภายใต๎วัตถุดิบที่มีในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. 36. กรุงเทพ : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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บทสรุป 
 การจัดการความรู๎ (Knowledge management) คือ กระบวนการสร๎าง การใช๎การแลกเปลี่ยน และ
การจัดระเบียบความรู๎และข๎อมูลในองค๑กร ถือได๎วําเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนา
องค๑กร เป็นการแบํงป๓นภูมิป๓ญญา เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน คูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
วิจัย จัดท าขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงาน ได๎ท างานอยํางราบรื่นและไมํมีอุปสรรค หากวํามีการโยกย๎ายหรือลาออกของ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานรายใหมํสามารถท างานได๎อยํางตํอเนื่อง การถํายทอดคูํมือปฏิบัติงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การท างานท าให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ : การจัดการองค๑ความรู๎ คูํมือปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร๑ 
 
Summary 
 Knowledge management (KM)  is a process of creating, sharing, using and managing the 
knowledge and information of an organization. KM is a tool that plays an important role in the 
organization development by sharing knowledge to increase work efficiency. Research manual 
guideline of research coordinator officer was produced to help the officer working smoothly and 
without obstacles. In the case if the current officer migrate or resigned, the officer can continue 
the work by following the guideline. Transfer knowledge in research manual into good practice 
guideline can faster the work and can increase accuracy and effectiveness. 

 
Keywords : Knowledge management , research manual guideline , Faculty of Liberal Arts 
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บทน า 
 การจัดการความรู๎มีบทบาทและความส าคัญอยํางยิ่งในองค๑กร เป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎องค๑กรสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคป๓จจุบัน การเปลี่ยนแปลงโลกการท างาน  เกิดการพัฒนาคนและพัฒนา
องค๑กรไปสูํองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนางาน ก็เชํนเดียวกันเป็นสิ่งจ าเป็นที่คนในองค๑กรต๎องรํวมกันสํงเสริมให๎มี
การจัดการความรู๎ในทุกภาระงาน และจากป๓ญหาการท างานที่พบเจอในป๓จจุบันองค๑กรมักจะประสบป๓ญหา
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ เชํน (1) เมื่อมีป๓ญหาในการท างานไมํทราบวําจะไปถามผู๎ที่เกํงในเรื่องนั้นๆ ได๎ที่ไหน (2) 
การแบํงป๓น แลกเปลี่ยนความรู๎ท าในวงแคบและเฉพาะคนที่สนิทสนมกันเทํานั้น (3) ไมํได๎ให๎ความส าคัญการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นสํวนหนึ่งของการท างาน ฉะนั้นจึงต๎องมีป๓ญหากํอนถึงจะมีการแลกเปลี่ยนและจะ
แลกเปลี่ยนกันเฉพาะเรื่องที่เป็นป๓ญหาเทํานั้น (4) ไมํมีการเผยแพรํความรู๎ที่ได๎จากการไปรํวมประชุม อบรม 
สัมมนา ให๎กับผู๎อ่ืนๆ ที่ไมํได๎ไป (5) การค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการสํวนใหญํใช๎เวลานาน (6) ข๎อมูลที่หาได๎มักจะไมํ
ทันสมัย ไมํสมบูรณ๑หรือไมํตรงตามความต๎องการ  (7) การท างานไมํเกิดการตํอยอดงาน ต๎องเริ่มใหมํเสมอ  (8) มัก
มีการท างานผิดพลาดเพราะขาดความรู๎ที่ถูกต๎อง (9) ไมํคํอยมีความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆ (10) มีการฝึกอบรมอยําง
เดียว แตํการน าไปใช๎ประโยชน๑เพียงเล็กน๎อยหรือไมํได๎น ากลับมาใช๎อีก  (11) องค๑ความรู๎อยูํที่ตัวบุคลากร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง เชํน เกษียณอายุ ลาออก ย๎าย เปลี่ยนหน๎าที่ ก็เกิดผลกระทบกับงานและองค๑กร  (12) องค๑กรมี
“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” หรือ “Best Practice” แตํไมํน ามาใช๎ และไมํเคยน าไปขยายผลให๎กับหนํวยงานอ่ืน (13) 
องค๑กรไมํมีการเก็บรวบรวมประสบการณ๑ที่ได๎จากการท างานโดยเฉพาะการด าเนินโครงการส าคัญ ๆ 
  คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นความส าคัญของการวิจัยที่ชํวยในการ
พัฒนาและตํอยอดองค๑ความรู๎จึงก าหนดเป็นพันธกิจหลัก มีการสนับสนุนให๎อาจารย๑ บุคลากรสายสนับสนุน ท า
วิจัย สร๎างงานประจ าให๎เกิดเป็นงานวิจัย สนับสนุนให๎ไปน าเสนอ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เผยแพรํผลงาน
ตีพิมพ๑ลงในวารสารที่ได๎รับการยอมรับจากระดับชาติ และนานาชาติ ประกอบกับการออกประกาศและระเบียบที่
เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท าให๎มักเกิดความเข๎าใจผิดในการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินการ                
ความผิดพลาดในเรื่องเอกสารที่ใช๎ประกอบการท าวิจัย ประกอบกับลักษณะการท างานที่ผํานมาการปฏิบัติงานอยูํ
ที่ตัวบุคลากร(เจ๎าหน๎าที่) เมื่อบุคลากรลาออกจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมํมีผู๎สืบทอดงานตํอ จึงกํอให๎เกิ ดป๓ญหาใน
การท างาน 
 จากสภาพป๓ญหาดังกลําว ผู๎บริหารคณะศิลปศาสตร๑ จึงได๎มีการก าหนดจัดการองค๑ความรู๎และถํายทอด
เพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางราบรื่น การจัดท าเอกสาร ถูกต๎อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาและ
ภาระในการท างานเป็นอยํางดี และเป็นประโยชน๑กับอาจารย๑ บุคลากร รวมถึงผู๎ที่รับภาระปฏิบัติงานแทน  ผลที่ได๎
จากการจัดการความรู๎ครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร๑จะได๎น าไปใช๎เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานสายสนับสนุนและ
เป็นกระบวนการปฏิบัติให๎แกํอาจารย๑และบุคลากรในการท างานวิจัยตํอไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู๎ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือถํายทอดการรวบรวมความรู๎และจัดการจัดท าเป็นคูํมือข๎อ
ปฏิบัติการท างานวิจัยรวมถึงปฏิทินการท างานวิจัยในชํวงตําง ๆ ตลอดปีงบประมาณ  วิธีการในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยการศึกษาจากข๎อมูลเอกสารในอดีต การสัมภาษณ๑ในลักษณะเดี่ยวและกลุํมกับผู๎ที่อยูํในสายงานลักษณะ
งานเดียวกันทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ๑เฉพาะ เรื่อง การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ทั้งในเรื่องเอกสารและกระบวนการในการท างาน 
 การรวบรวมองค๑ความรู๎ได๎น ากรอบแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ประกอบด๎วย
กระบวนการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 องค๑ประกอบ 
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1. การบ่งชี้ความรู้หรือการศึกษาหาความรู้ 
ความรู๎ตํางๆของมนุษย๑มีทั้งความรู๎ทางทฤษฎีและทางข๎อเท็จจริง โดยอาศัยสติป๓ญญาของมนุษย๑ ในการ

ค๎นหาความรู๎ อาจเป็นการสอบถามจากผู๎รู๎และการใช๎ประสบการณ๑ รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ระเบียบในการเบิกจํายในการเดินทางไปราชการ 
จากกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
คณะตํางๆ ในมหาวิทยาลัย มีการก าหนดแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประสานงานวิจัย ท าหน๎าที่ ประสานงานวิจัย

ระหวํางนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยบุคลากรที่
ท าหน๎าที่ประสานงานวิจัยมีประสบการณ๑การท างานหลายปี ดังนั้นการสัมภาษณ๑ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ประสาน
งานวิจัยด๎วยกัน ทั้งรายบุคคลและรายกลุํมโดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎ประสานงานวิจัยใน
วิทยาเขตตํางๆ หรือผํานทางโลกโซเชียล เพ่ือน ามาจัดท าเป็นคูํมือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 คูํมือการปฏิบัติงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการท างานระหวํางผู๎ประสานงานวิจัย 
 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
โดยการน าความรู๎ที่ได๎รับจากข๎อข๎างต๎น มาสกัดความรู๎ผํานการประชุมการปฏิบัติงานโดยแยกข๎อมูล

ออกเป็นเรื่องตํางๆ ที่ต๎องรับผิดชอบมาจัดท าแผนผังการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ได๎แกํ การรับข๎อเสนอโครงการวิจัยการเบิกจํายเงินใน

โครงการวิจัย เป็นต๎น  
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 กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร๑ ได๎แกํ การ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ การตีพิมพ๑ผลงานวิจัยในวารสารที่ได๎รับการยอมรับตาม
เกณฑ๑สกอ. 

 กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด๎านศิลปศาสตร๑  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การประชุมเตรียมความพร๎อมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด๎านศิลปศาสตร๑ 
 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลผํานทางประสบการณ๑ของนักวิจัย ผู๎ประสานงานวิจัย  

ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
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 5. การเข้าถึงความรู้ 
 น าคูํมือปฏิบัติงานตํางๆ เผยแพรํความรู๎ผํานทางเว็บเพจคณะและให๎ค าปรึกษาและค าอธิบายให๎แกํนักวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การให๎ค าอธิบายและค าปรึกษาแกํนักวิจัย 
 

 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มีการจัดท าแผนผังการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการกระตุ๎นการท างานวิจัยให๎แกํอาจารย๑
และบุคลากรผํานทางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 6  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM ในงานวิชาการและวิจัย 

 
7. การเรียนรู้  
ผู๎ประสานงานวิจัยเผยแพรํความรู๎ผํานทางเว็บเพจของคณะ และน ามาถํายทอดให๎ผู๎ปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

284 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินการจัดการความรู๎ ได๎จัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน ค าถามที่พบบํอยและการถํายทอด สํงผลให๎
การปฏิบัติงานวิจัยของผู๎ประสานงานวิจัย มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วขึ้น ถูกต๎อง สามารถให๎การอธิบายและ
ค าปรึกษาแกํนักวิจัยที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7 เปรียบเทียบจ านวนทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2558-2560 

 
ตารางแสดงค าถามและค าตอบที่พบบํอยจากงานวิจัย 

ค าถาม ค าตอบ 
1.การยื่นแบบเสนอของบประมาณรายได๎ 
เดือนไหน 

ประมาณเดือนเมษายน 

2.การยื่นแบบเสนอของบประมาณแผํนดิน 
เดือนไหน 

ประมาณเดือนมิถุนายน 

3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑ต๎องสํงจ านวนกี่เลํม 
 

6 เลํมพร๎อมแผํนไฟล๑ข๎อมูลจ านวน 1 แผํน 

4.การขยายเวลาโครงการวิจัยขยายได๎กี่ครั้ง  
 

2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน 

5. การขยายเวลาโครงการวิจัยใช๎แบบฟอร๑ม
อะไร 

1. นักวิจัยจัดท าบันทึกข๎อความขยายเวลา 
พร๎อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา 
2. จัดท า วจ 3 ด แผนการด าเนินงานส าหรับ
โครงการวิจัย  
     - ขยายเวลาครั้งท่ี 1 ขยายจนถึงเดือน
มีนาคม 
     - ขยายเวลาครั้งท่ี 2 ขยายจนถึงเดือน
กันยายน 
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ค าถาม ค าตอบ 
6.การขอรับการสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
ณ ตํางประเทศต๎องท าอยํางไร 

จัดท าบันทึกข๎อความตามแบบฟอร๑มที่กองทุนฯ 
มหาวิทยาลัยก าหนด สํงถึงสถาบันวิจัยกํอน
วันที่ 15 ของทุกเดือนจะได๎น าเข๎าท่ีประชุมใน
วันพุธแรกของเดือนถัดไป เมื่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแจ๎งผลการพิจารณาอนุมัติ  รอบันทึก
ข๎อความกลับมาด าเนินการยืมเงินและขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
ณ ตํางประเทศ 

7.การขอรับการสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใน
ประเทศต๎องท าอยํางไร 

จัดท าบันทึกข๎อความตามแบบฟอร๑มที่กองทุน
สํงเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยก าหนด สํงไปยังงานวิจัย คณะ ฯ 
เพ่ือตรวจสอบ เจ๎าหน๎าที่กองทุนนัดประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา แจ๎งผลการ
พิจารณา นักวิจัยจัดท าสัญญายืมเงิน และรับ
เช็คจากเจ๎าหน๎าที่การเงินกองทุนฯ 
ของคณะฯ  
**หมายเหตุ หากไมํสามารถให๎นักวิจัยยืมเงิน
ได๎ทันสามารถเดินทางไปราชการโดยกลับมา
เบิกคําใช๎จํายภายหลัง 
 

8. รายละเอียดการแบํงจํายเงินวิจัยกี่งวดและ
คิดอยํางไร 

การแบํงจํายเงินวิจัยใช๎แบบฟอร๑ม วจ1ด โดย
แบํงออกเป็น 3 งวด วิธีการคิด งวด 1  
คิด 50% ของงบประมาณท่ีได๎รับสนับสนุน 
งวด 2 คิด 40 %ของงบประมาณที่ได๎รับ
สนับสนุน งวด 3 คิด 10% ของงบประมาณท่ี
ได๎รับสนับสนุน 

9. ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการวิจัยในแตํละ
งวดท าอยํางไร 

1. งวดแรก สามารถเบิกได๎หลังจากท าสัญญา
เรียบร๎อยแล๎ว 
2. งวด 2  สามารถเบิกได๎เมื่อสํงรายงาน
ความก๎าวหน๎าและท าหลักฐานการเคลียร๑
คําใช๎จํายเงินงวดที่ 1 
3. งวด 3 สามารถเบิกได๎เมื่อสํงเลํมรายงาน
ฉบับสมบูรณ๑จ านวน 6 เลํม พร๎อมไฟล๑ข๎อมูล 1 
แผํน และหลักฐานการเคลียร๑เงินงวดที่ 2 

10. หากมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย เชํน ราคา
วัสดุแพงข้ึน สามารถด าเนินการอยํางไรได๎บ๎าง 

นักวิจัยสามารถแก๎ไข วจ1ด ใหมํ โดยจัดท า
บันทึกข๎อความพร๎อมระบุเหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลงแก๎ไข และ วจ 1ด ฉบับใหมํ 
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ค าถาม ค าตอบ 
11. การสรุปปิดโครงการวิจัยต๎องท าอยํางไร 1.หลังจากเบิกจํายเงินงวด 3 ภายใน 30 วันนับ

แตํได๎รับเช็ค นักวิจัยต๎องด าเนินการจัดสํง
หลักฐานดังนี้        
1.1 บันทึกข๎อความขอสํง วจ 2ด และสรุปปิด
โครงการวิจัย 
1.2 หลักฐานการเคลียร๑เงินงวด 3  
1.3 แบบฟอร๑ม วจ 2ด รายงานสรุปรายงาน
การใช๎จํายเงินโครงการวิจัย 
1.4 แบบฟอร๑มรายงานการใช๎ประโยชน๑ (กรณี
โครงการวิจัย กํอนปีงบประมาณ 2559 ) 
1.5 Proceeding หรือหลักฐานการตีพิมพ๑ใน
วารสารที่ได๎รับการยอมรับ เชํน TCI ,ISI  
เป็นต๎น (กรณีโครงการวิจัย ตั้งแตํปีงบประมาณ 
2560 เป็นต๎นไป) 

12. กรณีท่ีโครงการวิจัยต๎องมีการถํายทอด
เทคโนโลยีหรือจัดประชุมและอบรม ต๎อง
ด าเนินการอยํางไร 

1. นักวิจัยต๎องด าเนินการจัดท าโครงการยํอย
ภายใต๎โครงการวิจัย โดยใช๎ระเบียบการ
เบิกจํายเชํนเดียวกับการจัดโครงการปกติ 
 

13. คําจ๎างเหมา กรณีจ๎างเหมาบุคคล ใช๎
หลักฐานอะไรในการเคลียร๑การเบิกจําย 

1. ใช๎แบบฟอร๑ม บก 4231 ส าหรับกรณีท่ีไมํมี
ใบเสร็จรับเงิน 

ตารางที่1 ตารางแสดงค าถามและค าตอบที่พบบํอย 
 
สรุป 
 จากการจัดการความรู๎ การท าแนวปฏิบัติที่ดีจากองค๑ความรู๎ของบุคลากรผู๎ประสานงานวิจัยและจาก
ค าปรึกษาของนักวิจัย สกัดองค๑ความรู๎ออกมาเป็นคูํมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นคูํมือในการปฏิบัติงานให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ สํงผลให๎การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดลง เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมในการถํายทอดความรู๎อยํางตํอเนื่อง ความส าเร็จของการจัดการความรู๎ครั้งนี้ 
เกิดขึ้นจากมีวิสัยทัศน๑ของผู๎บริหารเป็นแบบอยํางที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ดี สร๎างแรงบันดาลใจในการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ จนท าให๎สามารถน าความรู๎ไปใช๎ได๎จริง ส าหรับข๎อเสนอแนะคือ ควรจัดให๎มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เพราะป๓ญหาใหมํๆเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา ป๓ญหาที่แตํละคนประสบมา การรวบรวมแนวคิด 
ระดมสมองในการวางแนวปฏิบัติที่ดี ยํอมมีสํวนชํวยท าให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวดเร็ว ถูกต๎อง
มากยิ่งขึ้น   
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การประยุกต์ใช ้Google Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

สายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
The Application of Google Application for Performance of Work of staff 
Faculty of Engineering: Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 
พรเพ็ญ  จันทรา1  ภัทราภรณ๑ เพ็ชรจ ารัส2  เพ็ญพักตร  แกล๎วทนงค๑3 

1,2,3 เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
บทสรุป 

 การด าเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ง า น เ ดิ ม  แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น ใ ห มํ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ ลี น  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงลดความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง 

 ผลการด าเนินงานพบวํา ป๓จจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ประยุกต๑ใช๎ Google Application ในการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม ประกอบด๎วย การแจ๎งเตือนกิจกรรม และ
การจองห๎องประชุมด๎วย Google Calendar การจัดเก็บข๎อมูลด๎วย Google Drive ระบบรับสมัคร และ
แบบสอบถามออนไลน๑ด๎วย Google Form ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet และเอกสารงานประกันด๎วย 
Google Docs ซึ่งการประยุกต๑ดังกลําวชํวยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยสํงผลให๎ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ย จากร๎อยละ 49.70 เป็นร๎อยละ 83.68 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบลีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
Summary 
 The aim of this research was apply the Google Application; on the Reduced work 
processes and improve the performance of staff work in a Faculty of engineering Rajamangala 
University of Technology Srivijaya. Together with comparing the procedure and operating time 
follow the lean management approach. This concept aimed at reducing waste from resource 
used. Including continuous improvement of work processes and not focuses on investing in 
advanced technology. 

The operation revealed that Faculty of Engineering Rajamangala University of 
Technology Srivijaya applied Google application in operations 7 Events. Include : Event alerts 
and book a meeting  with Google calendar, Storage with Google drive, Subscription and online 
surveys with Google form, E-document with Google sheet, and Insurance documents with 
Google docs. As a result, the efficiency of operation increased from 49.70% to 83.68%. 
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บทน า 
  ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบํงการท างานออกเป็น 
3 ฝุาย ประกอบด๎วย ฝุายวิชาการ ฝุายบริหาร และฝุายพัฒนานักศึกษา ประกอบด๎วยสํวนงานยํอย 16 งาน มี
หน๎าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจด๎านตําง ๆ ของคณะฯ ทั้งด๎านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมายที่ส าคัญ คือ กระบวนงานบรรลุวัตถุประสงค๑ และเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว๎ (ประสิทธิผล) บนพ้ืนฐานของความถูกต๎อง รวดเร็ว และทันตํอเวลา (ประสิทธิภาพ) โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นท่ีจะพัฒนาบุคลากรให๎สามารถแก๎ป๓ญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด๎วยตัวผู๎ปฏิบัติงานเองหรือรํวมกันคิด พร๎อมทั้งการถํายทอดความรู๎ ความสามารถ 
ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํในแตํละบุคคลออกมาเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา และ
สร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง ภายใต๎กิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลาย เชํน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง การ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรท าวิจัยสถาบัน การสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารํวมการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติ ส าหรับบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต๎น  

เนื่องจากจากสภาพป๓จจุบันทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจ าเป็นต๎องปรับตัวให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในยุค 4.0 ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตและวิถีการ
ท างาน (รังสิมา โพธิ์ชารี. 2560) ซึ่งผลจาการศึกษาสภาพป๓ญหา หรือระดับความต๎องการขององค๑กรพบวํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎ 
พร๎อมที่จะเผชิญกับความท๎าทาย มุํงการท างานเป็นทีม รู๎จักวิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ ค๎นหาแนวทางหรือ
วิธีการใหมํๆ และมีการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ และความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํใน
แตํละบุคคลออกมาเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา และสร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให๎
บุคลากรเกิดการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กรเพ่ือให๎
การปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สามารถลดป๓ญหาความสูญเสียจากระบบงานเดิม เชํน ความ
ยืดหยุํนในการปฏิบัติงาน ป๓ญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การท างานซ้ าซ๎อน 
ความผิดพลาดในการจัดท าเอกสารอีกด๎วย  
 จากสภาพป๓ญหา และระดับความต๎องการขององค๑กร ผสมกับองค๑ความรู๎ที่บุคลากรได๎รับจากการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนา จึงเป็นที่มาของการประยุกต๑ใช๎ Google Application มาลดกระบวนการ
ท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
ระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ซ่ึงเป็นแนวคิดที่มุํงลดความสูญเปลําจาก
การใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเน๎นกระบวนการท างานแบบมีสํวนรํวมของบุคลากร ภายใต๎แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยเริ่มกระบวนการจากการน าผลการปฏิบัติงานของ
ระบบงานเดิมมาปรับปรุง (Act :A) และน าสูํขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) การลงมือปฏิบัติ (Do : D) และการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check : C) ตามล าดับ และจะเริ่มต๎นสูํกระบวนการ (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่
สิ้นสุด 
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วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานดังกลําวเป็นการน าความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น) มาใช๎เพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานขององค๑กร โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงลด
ความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง (ธนายุทธ สิรินุตานนท๑. 2560) และน าไปค านวณหาประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
กระบวนการจากการน าผลการปฏิบัติงานของระบบงานเดิมมาปรับปรุง (Act :A) และน าสูํขั้นตอนการวางแผน 
(Plan : P) การลงมือปฏิบัติ (Do : D) และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check : C) ตามล าดับ และจะเริ่มต๎น
สูํกระบวนการ (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่สิ้นสุด (สุธาสินี โพธิจันทร๑. 2560) เพ่ือให๎กระบวนการท างานมี 
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ภายใต๎แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
(Continuous Quality Improvement : CQI) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 เริ่มกระบวนการ (Act : A)  

เริ่มกระบวนการ (Act : A) โดยการรับรู๎ป๓ญหา หรือความต๎องการขององค๑กร 
 จากสภาพป๓จจุบันทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจ าเป็นต๎องปรับตัวให๎พร๎อมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในยุค 4.0 ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตและวิถีการ
ท างาน (รังสิมา โพธิ์ชารี. 2560) ซึ่งผลจาการศึกษาสภาพป๓ญหา หรือระดับความต๎องการขององค๑กรพบวํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎ 
พร๎อมที่จะเผชิญกับความท๎าทาย มุํงการท างานเป็นทีม รู๎จักวิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ ค๎นหาแนวทางหรือ
วิธีการใหมํๆ และมีการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ และความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํใน
แตํละบุคคลออกมาเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา และสร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง  
  นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนให๎บุคลากร
เกิดการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กรเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สามารถลดป๓ญหาความสูญเสียจากระบบงานเดิม เชํน ความยืดหยุํน
ในการปฏิบัติงาน ป๓ญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การท างานซ้ าซ๎อน ความ
ผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร เป็นต๎น  
  ขั้นตอนที่ 2 เริ่มกระบวนการ (Plan : P)  
   เริ่มกระบวนการ (Plan : P) โดยการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎าน
ตํางๆ  
  ด าเนินการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎านตํางๆ โดยเลือกใช๎ SWOT 
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ๑ท าให๎องค๑กรทราบจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของ
องค๑กร ผลการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎านตํางๆ พบวํา Google Application เป็น
ซอฟต๑แวร๑เสรีพัฒนาขึ้นโดย Google เพ่ือให๎บริการทางด๎านการบริหารจัดการภายในองค๑กร โดยมีการรวม
แอปพลิเคชั่นตํางๆ ที่มีความจ าเป็นตํอองค๑กร เชํน Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google 
Form เป็นต๎น (เพ่ิมผล โอนธรรม. 2560) ด๎วยเหตุผลดังกลําว จึงน าความสามารถของ Google Application ซึ่ง
เป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลดกระบวนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และ
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ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน  ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีมุํงลดความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง  

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มกระบวนการ (Do : D) 
  เริ่มกระบวนการ (Do : D) โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซ่ึงเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มา
ลดกระบวนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งท าการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ง า น เ ดิ ม  แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น ใ ห มํ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ ลี น  
ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงลดความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ (กิตติ ลิ่ม
อภิชาต, 2554; เพ็ญวิสาข เอกะยอ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท, 2555) 

1. ประยุกต๑ใช๎ Google Application ในการปฏิบัติงาน โดยผลการประยุกต๑ใช๎ สามารถ
ประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม ประกอบด๎วย การแจ๎งเตือนกิจกรรม และการจองห๎องประชุมด๎วย 
Google Calendar การจัดเก็บข๎อมูลด๎วย Google Drive ระบบรับสมัคร และแบบสอบถามออนไลน๑ด๎วย Google 
Form ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet และเอกสารงานประกันด๎วย Google Docs 

2. เขียนกระบวนการท างานเดิม (Pre-Lean) ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการอยํางละเอียด 
พร๎อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวํางขั้นตอน และชํวงเวลาที่ต๎อง
รอในแตํละข้ันตอน โดยใช๎สัญลักษณ๑ดังภาพประกอบที่ 1 

3. เขียนกระบวนการท างานใหมํ (Post-Lean) ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการอยํางละเอียด 
พร๎อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวํางขั้นตอน และชํวงเวลาที่ต๎อง
รอในแตํละข้ันตอน โดยใช๎สัญลักษณ๑ดังภาพประกอบที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 สัญลักษณ๑กระบวนการท างาน 
 

4. ค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการท างานเดิม และกระบวนการท างานใหมํ โดยใช๎
สูตร ประสิทธิภาพ (%) = (ผลรวมของเวลาที่จ าเป็นต้องท า / เวลาทั้งหมด) X 100 

5. ท าการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (นาที) และประสิทธิภาพของ
ระบบงานเดิมและระบบงานใหมํ  
 
  ขั้นตอนที่ 4 เริ่มกระบวนการ (Check : C) 
  เริ่มกระบวนการ (Check : C) โดยการติดตามประเมินผลในประเด็นตําง ๆ เชํน ระดับความพึง
พอใจตํอการใช๎งาน Google Application ป๓ญหาการใช๎งาน เป็นต๎น เพ่ือน ามาใช๎ในการปรับปรุง หรือเพ่ิม
แนวทางส าหรับการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑กับระบบงาน  
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ในองค๑กร โดยน าผลที่ได๎เข๎าสูํกระบวนการเริ่มต๎น (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่สิ้นสุด ภายใต๎แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยรายละเอียดของกระบวนการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได๎ตามสถานการณ๑ โดยพิจารณาผลที่ได๎จาก (Check : C) 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 การประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลดกระบวนการท างาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สามารถสรุปผลการด าเนินงานได๎ดังนี้ 

1. สามารถประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม ประกอบด๎วย การแจ๎งเตือนกิจกรรม และการจอง
ห๎องประชุมด๎วย Google Calendar การจัดเก็บข๎อมูลด๎วย Google Drive ระบบรับสมัคร และแบบสอบถาม
ออนไลน๑ด๎วย Google Form ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet และเอกสารงานประกันด๎วย Google 
Docs โดยสามารถน ากระบวนการมาเขียนตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ได๎ดังนี้ 

1.1 การแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย Google Calendar 
Pre-Lean 

 
รูปที่ 2 กระบวนงานของระบบงานเดิม (การแจ๎งเตือนกิจกรรมด๎วย Google Calendar) 

ประสิทธิภาพ (%) = (60/120)X100 = 50.00 
Post-Lean 

 
รูปที่ 3 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (การแจ๎งเตือนกิจกรรมด๎วย Google Calendar) 

ประสิทธิภาพ (%) = (5/7)X100 = 71.43 
1.2 การจองห้องประชุมด้วย Google Calendar 

   Pre-Lean 

 
รูปที่ 4 กระบวนงานของระบบงานเดิม (การจองห๎องประชุมด๎วย Google Calendar) 
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ประสิทธิภาพ (%) = (45/105)X100 = 42.86 
   Post-Lean 

 
รูปที่ 5 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (การจองห๎องประชุมด๎วย Google Calendar) 

ประสิทธิภาพ (%) = (12/16)X100 = 75.00 
 

1.3 ระบบรับสมัครออนไลน์ด้วย Google Form 
   Pre-Lean 

 
รูปที่ 6 กระบวนงานของระบบงานเดิม (ระบบรับสมัครออนไลน๑ด๎วย Google Form) 

ประสิทธิภาพ (%) = (45/105)X100 = 42.86 
   Post-Lean 

 
รูปที่ 7 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (ระบบรับสมัครออนไลน๑ด๎วย Google Form) 

ประสิทธิภาพ (%) = (35/37)X100 = 94.59 
 
1.4 แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 

   Pre-Lean 

 
รูปที่ 8 กระบวนงานของระบบงานเดิม (แบบสอบถามออนไลน๑ด๎วย Google Form) 

ประสิทธิภาพ (%) = (105/235)X100 = 44.68 
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   Post-Lean 

 
รูปที่ 9 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (แบบสอบถามออนไลน๑ด๎วย Google Form) 

ประสิทธิภาพ (%) = (12/36)X100 = 33.33 
 
1.5 ระบบสารบรรณฝ่ายด้วย Google Sheet 

   Pre-Lean 

 
รูปที่ 10 กระบวนงานของระบบงานเดิม (ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet) 

ประสิทธิภาพ (%) = (15/35)X100 = 42.85 
   Post-Lean 

 
รูปที่ 11 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet) 

ประสิทธิภาพ (%) = (6/8)X100 = 75.00 
 
1.6 เอกสารงานประกันด้วย Google Docs 

   Pre-Lean 

 
 

รูปที่ 12 กระบวนงานของระบบงานเดิม (เอกสารงานประกันด๎วย Google Docs) 
ประสิทธิภาพ (%) = (60/80)X100 = 75.00 
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   Post-Lean 

 
รูปที่ 13 กระบวนงานของระบบงานใหมํ (เอกสารงานประกันด๎วย Google Docs) 

ประสิทธิภาพ (%) = (60/62)X100 = 96.77 
 

2. ผลการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (นาที) และประสิทธิภาพของระบบงานเดิม 
(Pre-Lean) และระบบงานใหมํ (Post-Lean) สามารถสรุปผลเป็นตารางเปรียบเทียบการท างานระหวํางระบบงาน
เดิม และระบบงานใหมํ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (นาที) และประสิทธิภาพของระบบงานเดิม 
(Pre-Lean) และระบบงานใหมํ (Post-Lean) 

ประเด็นการเปรียบเทียบ Pre-Lean Post-Lean 
การแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย Google Calendar 
ขั้นตอน 4 2 
ระยะเวลา (นาที) 120 7 
ประสิทธิภาพ (%) 50.00 71.43 
การจองห้องประชุมด้วย Google Calendar 
ขั้นตอน 7 5 
ระยะเวลา (นาที) 105 16 
ประสิทธิภาพ (%) 42.86 75.00 
ระบบรับสมัครออนไลน์ด้วย Google Form 
ขั้นตอน 4 3 
ระยะเวลา (นาที) 105 37 
ประสิทธิภาพ (%) 42.86 94.59 
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 
ขั้นตอน 8 6 
ระยะเวลา (นาที) 235 84 
ประสิทธิภาพ (%) 44.68 89.29 
ระบบสารบรรณฝ่ายด้วย Google Sheet 
ขั้นตอน 3 3 
ระยะเวลา (นาที) 35 8 
ประสิทธิภาพ (%) 42.85 75.00 
เอกสารงานประกันด้วย Google Docs 
ขั้นตอน 3 2 
ระยะเวลา (นาที) 80 62 
ประสิทธิภาพ (%) 75.00 96.77 
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 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (นาที) และประสิทธิภาพของ
ระบบงานเดิม (Pre-Lean) และระบบงานใหมํ (Post-Lean) พบวํา การประยุกต๑ใช๎ Google Application โดย
ภาพรวมสามารถชํ ว ยลดขั้ นตอน  และระยะ เ วลา ในการปฏิบั ติ ง านของบุ คลากรสายสนับสนุ น  
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น
เฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70 เป็นร๎อยละ 83.68  
 
 อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานดังกลําวเป็นการน าความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น) มาใช๎เพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานขององค๑กร โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการด าเนินงาน พบวํา การประยุกต๑ใช๎ Google Application โดย
ภาพรวมสามารถชํวยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70 
เป็นร๎อยละ 83.68 นอกจากนี้ยังพบวํากระบวนการดังกลําวสํงผลให๎บุคลากรในองค๑กรเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
รู๎จักวิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ และสามารถขับเคลื่อนองค๑กรสูํองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 
 โดยป๓จจัยส าคัญที่สํงผลให๎การด าเนินงานประสบผลส าเร็จประกอบด๎วย 3 ป๓จจัยหลัก คือ ผู๎บริหาร 
(Leadership) กิจกรรม (Activity) และสภาพแวดล๎อม (Environment) กลําวคือ ผู๎บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาบุคลากรขององค๑กร โดยการสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ ทั้ ง รู ป แ บ บ โ ด ย เ น๎ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ บ บ มี สํ ว น รํ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ทั้งกิจกรรมที่ตอบสนองความต๎องการขององค๑กร และกิจกรรมที่เป็นไปตามความต๎องการของบุคลากร เชํน การจัด
โครงการให๎ความรู๎ และความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการท างานตามหลักแนวคิด
ไคเซ็น การสนับสนุนให๎บุคลากรน าผลงานไปน าเสนอในเวทีตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Show & Share) ภายในคณะฯ เป็นต๎น 
 
สรุป 
 ผลจาการด าเนินงานสํงผลให๎คณะฯ ได๎แนวทางส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดย การ
ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กร  ซึ่งป๓จจุบันคณะ 
มีแนวทางที่ได๎จาการประยุกต๑ใช๎ Google Application รวม 7 แนวทาง สํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นเฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70 เป็นร๎อยละ 83.68 โดยความส าเร็จดังกลําว เป็นผลมาจากการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen 
ซึ่งเป็นต๎นแบบให๎เกิดการพัฒนากระบวนการท างานของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง  
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Nakhonsithammarat Province 
 

บทสรุป 
 ประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ๑ โดยมี
การผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาในภายหลัง มีจุดมุํงหมายส าคัญเพ่ือแสดงถึงความกตัญ๒ูกตเวทีด๎วย
การท าบุญอุทิศสํวนกุศล ไปให๎แกํดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ลํวงลับ ชาวนครศรีธรรมราชถือวําประเพณี
สารทเดือนสิบเป็นประเพณีส าคัญของท๎องถิ่นและเป็นงานบุญที่ส าคัญ ซึ่งถือวําเป็นวันที่พญายมปลํอยตัวผู ๎ที่
ลํวงลับไปแล๎วที่เรียกวํา “เปรต” ให๎ขึ้นมาจากนรก และจะเรียกตัวกลับไปนรกตามวันที่ก าหนด เหตุผลส าคัญ
คือ เป็นไปตามคติความเชื่อที่มีสืบตํอกันมาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเชื่อกันวํา
บรรพบุรุษอันได๎แกํ ปูุยํา ตายาย และญาติพ่ีน๎องที่ลํวงลับไปแล๎วหากท าความชั่วจะตกนรก 
 
ค าส าคัญ : ประเพณีและวัฒนธรรม สารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
Summary 

Sart Day of of Nakhon Si Thammarat Influenced by faith from Brahmanism. It was 
combined with later Buddhist beliefs. The purpose was to express gratitude to the charitable 
merit to the souls of the ancestors and to the dead. Nakhon Si Thammarat people considered 
the Sart day have important traditions. They believed that The God of death emit the hugry 
ghost (Thai people call Pret) from the hell come up to the earth and return to hell by the 
appointed date. The main reason was based on the belief of Buddhists in Nakhon Si Thammarat 
that the ancestors, including grandparents and relatives did the bad thing when alive so when 
they passed away, the soul will stay in the hell, not in the heaven. 
 
Keyword : Cultural Tradition , Sart Day , Nakhonsrithammarat Province 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

299 

บทน า 
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช๎านานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อที่วําลูกหลานจะต๎องท าบุญไปให๎กับบรรพบุรุษผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว และได๎รับการ
ปลํอยดวงวิญญาณมารับเอาสํวนบุญสํวนกุศลจากลูกหลาน โดยประเพณีบุญสารทเดือนสิบจะมีระยะเวลาประมาณ 
15 วัน ชํวงเวลาตั้งแตํวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 ถึงวันแรม 15 ค่ า เดือน 10  ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 10 เชื่อวําเป็น
วันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได๎รับการปลํอยดวงวิญญาณให๎กลับมารับสํวนบุญสํวนกุศลวันแรก หรือที่ชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกวํา วันรับตายาย หรือวันบุญเล็ก ลูกหลานจะน าอาหารไปถวายพระท าบุญที่วัดแตํ
ไมํได๎มีพิธีกรรมมากเหมือนกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เพราะเชื่อกันวําวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นวันท าบุญ
ใหญํหรือที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกวํา วันสํงตายาย จะมีพิธีกรรมมากกวําการท าบุญเล็ก เชํน การยกหฺมฺ
รับ การชิงเปรต การแขํงขันปีนเสาน้ ามัน การบังสุกุล เป็นต๎น [1] 

การจัดหฺมฺรับ 
[2] การจัดหฺมฺรับหรือการยกหฺมฺรับ เป็นการน าข๎าวของ อาหารแห๎งรวมถึงสิ่งของส าคัญตํางๆ ที่เชื่อ

วําเป็นสิ่งของจ าเป็นที่บรรพบุรุษต๎องการ เชํน ข๎าวสาร หอม กระเทียม น้ ามัน ผัก ปลาแห๎งหรือปลาเค็ม ยารักษา
โรค เงิน เป็นต๎น บรรจุใสํภาชนะ เชํน กระจาด กระบุง ถาด เป็นต๎น และท่ีส าคัญคือขนม 5 อยํางตามประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบคือ 

[5] ขนมพอง เป็นขนมที่ท ามาจากข๎าวเหนียว โดยน าข๎าวเหนียวมาแชํน้ าไว๎ 1 คืน จากนั้นน ามานึ่งให๎
พอข๎าวเหนียวสุก และน าข๎าวเหนียวที่นึ่งสุกแล๎วมาอัดลงในพิมพ๑แบบตํางๆ ตามที่ต๎องการหรือที่ชาวภาคใต๎เรียก
กันวํา เขี่ยพอง บางคนอาจจะท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปหัวใจ แล๎วแตํความต๎องการ เมื่อตากแดดจนแห๎ง
แล๎วก็น ามาทอดหรือที่เรียกวํา สํายพอง (เนื่องจากเวลาทอดต๎องมีการสํายพองอยูํตลอดเวลาเพ่ือไมํให๎พองไหม๎) 
โดยมีความเชื่อวําขนมพองเปรียบเสมือน เรือหรือแพ เป็นยานพาหนะที่สํงไปให๎กับบรรพบุรุษได๎ใช๎ส าหรับการ
เดินทาง   

[6] ขนมลา เป็นขนมที่ท ามาจากแปูงข๎าวเจ๎าผสมกับน้ าตาลเคี่ยวจนเหนียวและแดงและน าไปทอด
บนกระทะที่เดือดพอประมาณ ในกระทะนั้นให๎ทาน้ ามันผสมกับไขํแดงเล็กน๎อยเพ่ือปูองกันแปูงติดกระทะ ใน
ขั้นตอนการหยอดแปูงท่ีจะทอดลานั้นจะใช๎ภาชนะท่ีเจาะเป็นรูขนาดเล็กๆ จ านวนหลายๆ รู เพ่ือเส๎นขนมลาจะได๎มี
ความสวยงาม โดยมีความเชื่อวําขนมลาเปรียบเสมือนเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํมให๎บรรพบุรุษได๎ใช๎ส าหรับการแตํงกาย 

[7] ขนมบ้า เป็นขนมที่ท ามาจากแปูงข๎าวเหนียวผสมกับมันเทศสุกบดละเอียด ป๓้นเป็นแผํนเล็กขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 5 เซนติเมตรและให๎มีขนาดบาง (เนื่องจากถ๎าป๓้นให๎มีลักษณะหนาตอนทอดแปูงจะไมํสุก
และอมน้ ามัน)  และน าไปทอดในน้ ามันเดือดจนมีสีแดงจากนั้นน าไปคลุกกับงาขาว โดยมีความเชื่อวําขนมบ๎าจะ
เปรียบเสมือนลูกสะบ๎า ส าหรับใช๎เป็นของเลํนสะบ๎าในชํวงตรุษจีนและสงกรานต๑ 

[8] ขนมดีซ าหรือขนมเจาะหูหรือขนมเจาะรู เป็นขนมที่ท ามาจากแปูงข๎าวเจ๎าผสมกับน้ าตาล และ
ต๎องใช๎เวลาในการนวดและหมักแปูงประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง จากนั้นน าแปูงมาป๓้นเป็นรูปวงกลมและเจาะรูตรง
กลางเหมือนขนมโดนัท และน าไปทอดในน้ ามันเดือดจนแปูงมีสีแดง โดยมีความเชื่อวําขนมดีซ าหรือขนมเจาะหู
เปรียบเสมือนเงินหรือเบี้ย เนื่องจากขนมเจาะหูมีลักษณะคล๎ายๆ กับเบี้ยในสมัยกํอน ให๎บรรพบุรุษใช๎ส าหรับการใช๎
สอย  

[9] ขนมไข่ปลาหรือขนมกง เป็นขนมที่ท ามาจากแปูงข๎าวเหนียมผสมกับน้ าตาลเคี่ยว และป๓้นเป็นเส๎น
ยาวๆ คล๎ายกับไขํปลาจากนั้นน าไปทอดในน้ ามันเดือนและน าไปคลุกกับแปูง โดยมีความเชื่อวําขนมไขํปลาหรือ
ขนมกงเปรียบเสมือนเครื่องประดับ ให๎บรรพบุรุษใช๎ส าหรับการตกแตํงประดับการแตํงกาย 

เมื่อจัดหฺมฺรับเสร็จและน าไปท าบุญที่วัดนั้น เมื่อไปถึงบริเวณวัดก็จะมีพิธีการแหํหฺมฺรับไปรอบๆ 
บริเวณอุโบสถหรือบริเวณวัด โดยหฺมฺรับที่จัดนี้ต๎องให๎สามารถยกทูนไว๎บนศีรษะในขณะที่เดินแหํได๎ด๎วย 
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การชิงเปรต 
เปรต ตามความเชื่อของชาวภาคใต๎คือผี หรือดวงวิญญาณท่ีมีรูปรํางสูง ผอม เนื่องจากเปรตพวกนี้อยูํ

อยํางอดอยาก ไมํมีอาหารให๎กิน ซึ่งเปรตสามารถแบํงออกได๎หลายประเภท เชํน ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือเปรตที่มี
ชีวิตอยูํได๎จากอาหารที่มนุษย๑เซํนไหว๎ไปให๎ หรือกุณปาสเปรต คือเปรตที่มีชีวิตอยูํได๎ด๎วยการกินซากศพคนหรือสัตว๑
เป็นอาหาร เป็นต๎น ประเพณีการชิงเปรตเป็นกิจกรรมทางด๎านความเชื่ออยํางหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยให๎ลูกหลานน าอาหารทั้งคาวและหวาน รวมถึงขนมทั้ง 5 อยํางตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบ น าไปวางไว๎บน
ศาลาหรือที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา หลาเปรต เมื่อถึงเวลาที่พระก าลังฉันเพลก็จะให๎ลูกหลานได๎รํวมกันชิงเปรตเพ่ือ
สร๎างความสนุกสนานให๎กับลูกหลาน โดยมีความเชื่อวําถ๎าลูกหลานของบรรพบุรุษคนใดสามารถชิงเปรตได๎บรรพ
บุรุษก็จะมีของติดมือกลับไปด๎วย[1][3][4] 

การสวดบังสุกุล 
[1] การสวดบังสุกุลเป็นพิธีกรรมที่เชื่อวําเป็นการสวดอุทิศสํวนบุญกุศลไปให๎กับบรรพบุรุษผู๎ที่ลํวงลับ

ไปแล๎ว ซึ่งนิยมท ากัน 2 แบบคือ 1) ลูกหลานจะนิมนต๑พระสงฆ๑มาท าการสวดบังสุกุลที่บ๎าน และ 2) การสวด
บังสุกุลที่วัดหลังจากพระฉันเพลเสร็จและพิธีกรรมอ่ืนๆ เสร็จสิ้น โดยลูกหลานจะน ารูปถํายของบรรพบุรุษมารํวม
ฟ๓งในพิธีบังสุกุลด๎วย หรือใช๎วิธีการเขียนชื่อบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับไปแล๎วในกระดาษจากนั้นเมื่อพระท าพิธีสวดบังสุกุล
เสร็จก็จะท าการเผากระดาษนั้น 

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในทุกๆ ปี เมื่อถึง
ชํวงประเพณีบุญสารทเดือนสิบลูกหลานที่ออกไปท างานไกลบ๎านหรือตํางจังหวัดจะต๎องเดินทางกลับมายัง
ภูมิล าเนาของตนเองเพ่ือมารํวมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพราะถือวําเป็นการท าบุญใหญํที่ลูกหลานจะต๎อง
ชํวยกันท าบุญอุทิศสํวนบุญกุศลไปให๎กับบรรพบุรุษ และจะได๎รํวมกันสืบสานประเพณีนี้ไว๎ให๎กับลูกหลาน ในรุํน
ตํอไปได ๎

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ให๎ความส าคัญกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดให๎เป็นภารกิจหลักของการท างานด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือมหาวิทยาลัย
จะได๎เป็นสํวนหนึ่งในการชํวยกันสืบสานและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต๎ ซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปที่
ชํวยกันสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบแล๎ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได๎ให๎ความส าคัญกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบด๎วยเชํนกัน และได๎รํวมสืบสาน
ประเพณีดังกลําวโดยการจัดกิจกรรมส าหรับให๎นักศึกษาได๎รํวมกันสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด๎วย การแขํงขันจัดหฺมฺรับ และการประกวดเปรต และการแหํหฺมฺรับ ซึ่งได๎รับความ
สนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนักศึกษาบางคนไมํได๎มีภูมิล าเนาอยูํในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไมํ
เคยเห็นและไมํเคยเข๎ารํวมประเพณีบุญสารทเดือนสิบมากํอน นอกจากการจัดกิจกรรมเหลํานี้แล๎วทางคณะ
เทคโนโลยีการจัดการยังได๎จัดบอร๑ดประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบให๎นักศึกษาและบุคคลกร
ของคณะได๎ศึกษาอีกด๎วย 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รํวมกันสืบสานและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต๎ 
 2. เพ่ือเผยแพรํการจัดกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. เพ่ือศึกษาความหมายและความส าคัญของขนมท่ีใช๎ในการจัดหฺมฺรับ 
 4. เพ่ือเป็นการท าบุญให๎กับบรรพบุรุษและญาติที่ลํวงลับไปแล๎ว 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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วิธีการด าเนินการ 
บทความประเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้ มีการศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับการ

จัดหฺมฺรับและประเภทของเปรต โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎มาชํวยในการด าเนินการซึ่งประกอบไปด๎วย 7 
ขั้นตอนและรํวมกับการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1. การค๎นหาความรู๎ เป็นขั้นตอนของการทบทวนการท างานในปีที่ผํานมาและวางแผนการด าเนินงาน
ในปีป๓จจุบัน โดยการน าผลจากการด าเนินงานในปีที่ผํานมา ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผําน
มา พบวําในปีที่ผํานมานักศึกษาท างานไมํทันตามเวลาที่ก าหนด เนื่องจากในการแขํงขันจัดหฺมฺรับ  ก าหนดให๎ใช๎
เวลาในการแขํงขันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และไมํอนุญาตให๎ท าการประกอบอุปกรณ๑ใดๆ มากํอนการแขํงขัน ประกอบ
กับในปีที่ผํานมานักศึกษายังขาดทักษะในการจัดหฺมฺรับและเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่ใช๎ส าหรับการแขํงขันยากเกินไป 
การด าเนินงานในครั้งนี้จึงน าผลจากปีท่ีผํานมามารํวมพิจารณาด๎วย  

2. การสร๎างและแสวงหาความรู๎ เป็นการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เชํน 
ความส าคัญและความเป็นมาของประเพณี พิธีกรรม หลักการปฏิบัติเป็นอยํางไร มีวัสดุและวัตถุดิบที่ต๎องใช๎ได๎แกํ
อะไรบ๎าง ประเภทของเปรตในแบบตํางๆ รวมถึงการศึกษากฎเกณฑ๑การแขํงขันจัดหฺมฺรับและเปรต เกณฑ๑การให๎
คะแนนในการแขํงขัน เป็นต๎น 

3. การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นขั้นตอนของการการเลือกรูปแบบหฺมฺรับและประเภทของเปรต ใน
การแขํงขันจะไมํก าหนดรูปแบบในการจัดหฺมฺรับและประเภทของเปรต โดยให๎สิทธิ์กับผู๎เข๎าแขํงขันสามารถเลือก
รูปแบบได๎ตามต๎องการ แตํจะต๎องปฏิบัติตามเกณฑ๑ที่ผู๎จัดการแขํงขันก าหนด ดังนั้นผู๎เข๎าแขํงขันจึงต๎องเลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑และวัตถุดิบให๎ถูกต๎องตามที่ก าหนด และต๎องเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่สวยงาม สร๎างสรรค๑ และใช๎เวลาในการ
จัดได๎ทันตามเวลาที่ก าหนด และเตรียมน าเสนอแนวความคิดส าหรับหฺมฺรับและเปรตของทีมตนเอง รวมไปถึงการ
มอบหมายหน๎าที่ ในการแขํงขันจัดหฺมฺรับ ก าหนดให๎สามารถแขํงขันได๎เป็นทีมๆ ละไมํเกิน 5 คน ดังนั้นในทีมจึง
ต๎องมีการวางแผนในการแบํงหน๎าที่รับผิดชอบ เชํน รับผิดชอบในการแกะสลัก พับลาเป็นรูปตําง จัดดอกไม๎ จัด
ตกแตํงหฺมฺรับ เป็นต๎น รวมไปถึงมีการวางแผนในการซ๎อมการจัดหฺมฺรับกํอนที่จะมีการแขํงขันอีกด๎วย 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู๎ ในขั้นตอนนี้หลังจากสมาชิกในทีมได๎มีการแบํงหน๎าที่ความ
รับผิดชอบและได๎มีการซ๎อมการจัดหฺมฺรับกํอนการแขํงขันแล๎ว เมื่อเวลาที่ปฏิบัติจริงในวันแขํงขัน สมาชิกในทีมก็
แบํงกันท างานตามหน๎าที่ที่ตนเองได๎รับมอบหมาย และเม่ือสมาชิกคนใดท างานในหน๎าที่ที่ของตนเองเสร็จกํอนก็จะ
ชํวยสมาชิกในทีมคนอ่ืนๆ ด๎วย 

5. การเข๎าถึงความรู๎ เมื่อมีการจัดหฺมฺรับเสร็จแล๎วผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องมีการน าเสนอแนวคิดและความ
เชื่อเกี่ยวกับหฺมฺรับของตนเอง และในสํวนของการประกวดเปรต ผู๎เข๎าประกวดก็ต๎องน าเสนอแนวคิดด๎วยเชํนกัน 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ทราบถึงแนวความคิดและที่มาของหฺมฺรับและเปรตที่จัดขึ้น และเมื่อได๎ปฏิบัติตาม
แผนงานที่ได๎วางไว๎และมีการมอบหมายหน๎าที่กันอยํางชัดเจน สํงผลให๎การปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 90 

6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นขั้นตอนของการทบทวนผลของการปฏิบัติงาน จากการแขํงขัน
จัดหฺมฺรับในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว๎ร๎อยละ 90 เนื่องจากผู๎เข๎าแขํงขันเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่คํอนข๎างใหญํ
และมีรายละเอียดเยอะจึงท าให๎เวลาในการจัดท าคํอนข๎างกระชั้นชิด รวมไปถึงการยกหฺมฺรับที่จัดแขํงขันไว๎บนศีรษะ
คํอนข๎างท่ีจะท าได๎ยาก ในปีถัดไปจึงต๎องน าผลนี้ไปใช๎ประกอบการวางแผนการด าเนินงานตํอไป 

7. การเรียนรู๎ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการแขํงขันจัดหฺมฺรับและการประกวดเปรต ทางคณะฯ ได๎เปิด
โอกาสให๎นักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการด าเนินงานซึ่งกันและกัน ระหวํางนักศึกษาที่เข๎ารํวมการแขํงขัน 
นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมและนักศึกษาที่ไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และ
ยังสามารถน าผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปใช๎ประกอบการตัดสินใจส าหรับการด าเนินงานในครั้งตํอไปได๎ 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
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ผลการด าเนินการ 
จากผลการด าเนินงานโดยการน ากระบวนการจัดการความรู๎รํวมกับการด าเนินงานแบบ PDCA 

มาใช๎ส าหรับการท างาน พบวํา จากข้ันตอนการวางแผน (P) ท าให๎นักศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบหฺมฺรับและเปรต
ที่จะใช๎ส าหรับการแขํงขันได๎ รวมไปถึงมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการแขํงขัน เชํน กระจาด ขนมส าหรับ
งานบุญสารทเดือนสิบทั้ง 5 ชนิด กรรไกร อาหารแห๎ง เป็นต๎น รวมไปถึงลักษณะการแตํงกายของเปรตและแนวคิด
ที่จะน าเสนอในการประกวดเปรต และเมื่อได๎มีการประชุมวางแผนแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เข๎าแขํงขัน
พบวํามีนักศึกษาในทีมที่มีความสามารถในการแกะสลักผักและผลไม๎ จึงมอบหมายให๎นักศึกษาท าหน๎าที่แกะสลัก
ของตกแตํงหฺมฺรับ  

เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติ (D) พบวําผลการปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามแผนที่
วางไว๎ได๎ร๎อยละ 90 ซึ่งผลจากการแขํงขันจัดหฺมฺรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการได๎รับรางวัลชนะเลิศ จาก
ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันทั้งหมด 8 ทีม ได๎มีการเผยแพรํการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบดังกลําวผําน
ทางหนังสือพิมพ๑สยามรัฐ และวารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการเผยแพรํผลงานนักศึกษา 
 

สํวนของการประกวดเปรต นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 8 ทีม เนื่องจากผู๎เข๎าแขํงขันยังขาดทักษะในการน าเสนอแนวความคิดเรื่องเปรตใน
รูปแบบที่ตนเองเลือก  

นอกจากการได๎รับรางวัลจากการแขํงขันแล๎ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการยังได๎รํวมสืบ
สานประเพณีบุญสารทเดือนสิบรํวมกับเครือขํายสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ได๎เข๎ารํวม
ขบวนแหํหฺมฺรับของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณสนามหน๎าเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท าให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบมากขึ้น 
ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมคนอ่ืนๆ ให๎ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอยํางดี 
สรุปผลและอภิปราย 

การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของคนไทยนั้นไมํสามารถท าได๎
เพียงใครคนใดคนหนึ่ง จ าเป็นต๎องรํวมมือกันหลายๆ ฝุาย หลายๆ สํวนงาน ดังเชํนการสืบสานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบนี้จ าเป็นต๎องให๎เยาวชนที่เป็นคนรุํนหลังได๎ชํวยกันสืบสานตํอไป ดังนั้นสถานศึกษาจึงถือเป็นสํวนส าคัญที่
จะชํวยให๎เยาวชนได๎รํวมกันสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย โดยการจัดให๎มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยรํวมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษาได๎ 
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บทสรุป 
 การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพด๎วยถุงพลาสติก LDPE ส าหรับการจัดการของเสียอินทรีย๑เพ่ือ
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเกษตรต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค๑เพ่ือน ามูลสัตว๑มา
ผลิตแก๏สชีวภาพเป็นพลังงานความร๎อนในครัวเรือน เพ่ือเป็นการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือน
และเป็นการสร๎างพลังงานทางเลือกแกํชุมชน การด าเนินโครงการการถํายทอดเทคโนโลยี องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการ
ผลิตแก๏สชีวภาพจะใช๎ถุงหมักแบบพลาสติก LPDE ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศก๑เมตร โดยที่ผู๎เรียนรู๎จะได๎ฝึกทักษะ
ขั้นตอนในการผลิตแก๏สชีวภาพ หลังจากการถํายทอดเทคโนโลยีสํงผลให๎ชุมชนสามารถผลิตแก๏ สชีวภาพได๎ ลด
คําใช๎จํายในการใช๎แก๏สหุงต๎มในครัวเรือน การใช๎น าทิ้งหลังจากกระบวนการหมักเป็นปุ๋ยในการเกษตรสามารถลด
คําใช๎จํายในการใช๎ปุ๋ยเคมีประมาณ 33% และยังท าให๎ได๎ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น และชํวยลดมลภาวะจาก
กลิ่นเหม็นของมูลสัตว๑รวมทั้งแมลง ท าให๎ชุมชนมีสภาพแวดล๎อมดีข้ึน 
 
ค าส าคัญ : แก๏สชีวภาพ บํอแก๏สชีวภาพ เทคโนโลยีแปลงสภาพชีวมวล 
 
Summary 

The aim of knowledge transfer of biogas technology using LDPE plastic for organic wastes 
management at Koh Sukorn, Palian District, Trang Province was to produce biogas from dung 
and use as fuel in household. The use of biogas can reduce household fuel costs and create 
alternative energy for the community. The knowledge transfer of biogas technology was 
performed with LDPE bag with the size of 7-8 m3 where the people in the community were 
trained the biogas production processes. After learned it transfer, the community could be able 
to produce biogas and can reduce cost of energy for household use. The use of effluent after 
biogas production as a bio-fertilizer could reduce the cost of chemical fertilizer about 33% and 
also increase agricultural productivity. The production of biogas from dung also solved 
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environmental problem since the smell of manure and flies could be reduce and this would 
make a pleasant environment for a community. 
 
Key words : Biogas, Biogas pothole,  technology transfer of biomass 

 
บทน า 

เทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพด๎วยถุงพลาสติก LDPE เพ่ือผลิตแก๏สชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีสํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการถํายทอดเทคโนโลยี
ผํานทางคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งลักษณะของแก๏สชีวภาพ หรือ ไบโอแก๏ส คือ 
แก๏สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการยํอยสลายสารอินทรีย๑ โดยจุลินย๑ทรีภายใต๎สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน 
ในขณะที่เกิดการยํอยสลายของเสียอินทรีย๑ เชํน มูลสัตว๑ เศษอาหาร เศษผักและผลไม๎ เป็นต๎น จะเกิดก๏าซขึ้นซึ่ง
สํวนใหญํเป็นก๏าซมีเทน รองลงมาเป็นก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๏าซอ่ืนๆ ก๏าซมีเทนเป็น
ก๏าซที่มีมากที่สุด มีคุณสมบัติไมํมีสี ไมํมีกลิ่นและติดไฟได๎ เบากวําอากาศ แตํที่มีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากก๏าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด๑ หรือ “ก๏าซไขํเนํา” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล๎วกลิ่นเหม็นจะหมดไป สามารถน าก๏าซมีเทนสามารถน ามา
เป็นก๏าซหุงต๎มแทนแก๏ส LPG และน้ าหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยบ ารุงพืช ซึ่งจากการด าเนินโครงการการถํายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพจากถุง LDPE ระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง จ านวน 16 บํอ ในปีงบประมาณ 2559 (สุปราณี วุํนศรี และคณะ , 2559) และในชุมชนต าบลคลองลุ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 24 บํอ ในปีงบประมาณ 2560 (สุปราณี วุํนศรี และคณะ, 2559) พบวํา การ
จัดการขยะอินทรีย๑และมูลสัตว๑ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยการผลิตแก๏สชีวภาพส าหรับใช๎ในครัวเรือนนั้นมีประโยชน๑
ตํอชุมชนในการลดรายจํายด๎านพลังงาน ลดรายจํายในการซื้อปุ๋ยเคมี เพ่ิมรายได๎ มีความปลอดภัย ชํวยลดป๓ญหา
ผลกระทบทางด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพได๎เป็นอยํางดี  

จากการด าเนินโครงการที่ผํานมาได๎รับการตอบรับที่ดีมากจากชุมชน เนื่องด๎วยเทคโนโลยีการผลิตก๏าซ
ชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE โดยใช๎ของเสียจากขยะอินทรีย๑และมูลสัตว๑เป็นการเพ่ิมความยั่งยืนให๎กับชุมชน ซึ่ง
จากการศึกษาชุมชนต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เชํน การท าสวนยางพารา การท าประมง การปลูกผัก และเลี้ยงสัตว๑ เป็นต๎น ประชากรบางสํวนจะประกอบอาชีพ
มากกวําหนึ่งอาชีพ คือ อาชีพประมง ท าการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว๑รํวมด๎วย ชุมชนยังไมํมีการจัดการขยะ
อินทรีย๑ที่ถูกวิธี ป๓ญหามูลสัตว๑ตามถนนสาธารณะ คําใช๎จํายด๎านพลังงานหุงต๎มระดับครัวเรือนสูง และราคาปุ๋ย
ส าหรับปลูกพืชสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ป๓ญหาให๎กับชุมชนให๎มีความรู๎ในด๎านการจัดการขยะอินทรีย๑และแก๎ป๓ญหา
เรื่องมูลสัตว๑ได๎อยํางถูกวิธี การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะท าให๎ชุมชนเป็นชุมชนที่นําอยูํ มีการจัดการขยะอินทรีย๑ที่ถูกวิธีและเกิดประโยชน๑ ท าให๎มีความมั่นคงทางด๎าน
พลังงาน และเป็นชุมชนเกษตรที่มีความยั่งยืน 
 
  



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

306 

วิธีด าเนินงาน 
 1. การวางแผน 
 ลงพื้นที่ส ารวจความพร๎อมและความต๎องการของชุมชน ปรึกษากับทีมบริหารของชุมชนพร๎อมอธิบาย
เทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพ เยี่ยมชมบํอแก๏สตัวอยํางในชุมชน พร๎อมทั้งส ารวจความต๎องการของชุมชนที่รับ
เทคโนโลยีบํอแก๏สชีวภาพ  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 บ่อแก๊สชีวภาพตัวอย่างของต าบลเกาะสุกร 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปรึกษาชุมชนเพื่ออธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ 
 
 2. การด าเนินงาน 

จัดถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพ ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระหวํางวันที่ 10 - 
11 มิถุนายน 2559 โดย นางราตรี  จิตรหลัง นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเกาะสุกร เป็นผู๎กลําวต๎อนรับ และ
กลําวเปิดโครงการ โดยในต าบลเกาะสุกร มีการจัดท าบํอสาธิตทั้งสิ้นจ านวน 16 บํอ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมสัมมนา 
ดังนี้ 

1. วัตถุดิบที่สามารถน ามาผลิตก๏าซชีวภาพ 
2. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตจากสัตว๑เลี้ยง 
3. การจัดการของเสีย (มูล ป๓สสาวะ และน้ าล๎างคอก) 
4. เทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพ 
5. ประโยชน๑ของก๏าซชีวภาพ 
6. การพัฒนาสารดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด๑และ คาร๑บอนไดออกไซด๑ 
7. การใช๎ประโยชน๑จากกากมูลสัตว๑จากบํอบ าบัดก๏าซชีวภาพ 
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8. ผลการด าเนินการ และตัวอยํางบํอก๏าซชีวภาพในพ้ืนที่ตํางๆ 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 บรรยากาศการจัดอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ ต าบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 
การสาธิตและการปฏิบัติในการเตรียมอุปกรณ๑ท าบํอก๏าซชีวภาพด๎วยถุง LDPE มีการเตรียมมูล

สัตว๑เข๎าสูํบํอบ าบัด และแนวทางการใช๎ประโยชน๑จากบํอก๏าซชีวภาพและกากมูลสัตว๑ 
 

ลักษณะการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน  
(ตามวิธีการของ รศ.ดร สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์) 

 

 
ภาพที่ 4 ระบบการท างานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุง LDPE 

 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ  
1. ปูน 1 ถุง และทรายเพ่ือเททับทํอพีวีซีบริเวณปากบํอเติมมูล และบํอล๎น 
2. วงบํอขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 80-100 cm จ านวน 2 วงบํอ 
3. ไม๎ไผํ หรือไม๎ เพื่อขัดทํอ PVC และจัดท าท่ีแขวนขวดน้ าปรับแรงดัน 
4. เครื่องสูบน้ าหรือรถดับเพลิง (ถ๎ามี) – เพ่ือสูบน้ าเข๎าบํอหมักแก๏สในขั้นตอนการติดตั้ง 
5. ทํอพีวีซี (สีฟูา) เส๎นผําศูนย๑กลาง 4” ยาว 1.2 m จ านวน 2 ทํอน 
6. ยางในรถจักรยานยนต๑เกําเพ่ือใช๎มัดทํอพีวีซี 
7. ทํอพีอี (ทํอน้ าประปาสีด า) ใช๎เป็นทํอสํงก๏าซ  เส๎นผําศูนย๑กลาง 25 mm ความยาวประมาณ 

20 m หรือตามต๎องการ  
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8. เข๎มขัดรัดทํอ ขนาด 4” จ านวน 2 อัน 
9. ขวดขนาด 1.5 l ดักจับไอน้ า 1 ใบ (ขวดน้ าดื่มที่ใช๎แล๎ว) 

 
การเตรียมพื้นที่(ควรเป็นพื้นที่ท่ีได้รับแสงแดดตลอดเวลา และอยู่ใกล้คอก 
 พ้ืนที่ที่จะสร๎างบํอหมัก ควรอยูํในที่โลํงแจ๎ง เพ่ือให๎ได๎รับแสงแดดอยํางเต็มที่ และไมํมีกิ่งไม๎หลํนทับ ระดับ
ปากบํอ (บํอเติม) ควรอยูํต่ ากวําระดับคอกสัตว๑เล็กน๎อย เพ่ือให๎มูลสัตว๑ไหลระบายเข๎าบํอเอง หรืออาจท าเป็นบํอ
ชนิดตักมูลสัตว๑มาเติมก็ได๎ หากไมํค านึงถึงระดับของบํอหมักกับคอกสัตว๑ 

ข้อควรระวัง 
1. ไมํควรขุดหลุมใต๎ต๎นไม๎ เพราะจะท าให๎รากไม๎ แทงถุง 
2. ไมํควรขุดหลุมใต๎ชายคา เพราะน้ าที่ไหลลงมาจากชายคาจะท าให๎ถุงฉีกขาดได๎ 
3. ไมํควรขุดหลุมในที่รํม เพราะจุลินทรีย๑ที่ท าให๎เกิดก๏าซสามารถเจริญเติบโตได๎ดีในอุณหภูมิสูง  
4. ระยะหํางจากหลุมถึงห๎องครัว ควรหํางประมาณ 10-20 m ไมํควรใกล๎เกินไป 

เพราะบางรายหากมีการท าอาหารโดยใช๎ฟืนจะท าให๎เถ๎าถํานปลิวตกบนถุงหมัก ซึ่งอาจท าให๎เกิดการระเบิดได๎แตํถ๎า
หากไกลเกินไปจะท าให๎แรงดันก๏าซน๎อย ไฟไมํแรง 

5. พ้ืนที่ที่จะท าการสร๎างบํอหมัก หากจะท ารางระบายจากคอก เชํน สุกร โค หรือ ไกํ  
ควรเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงต่ ากวําระดับคอกสัตว๑เล็กน๎อยเพ่ือให๎มูลสัตว๑ไหลระบายเข๎าบํอเอง หรืออาจท าเป็นบํอชนิดตัก
มูลสัตว๑มาเติมได๎ หากไมํค านึงถึงระดับของบํอหมักกับคอกสัตว๑ขนาดของหลุมที่จะขุด ควรมีขนาดกว๎างด๎านบน 1.4 
เมตร ด๎านลํางกว๎าง 1.1 เมตร ด๎านบนยาว 4.3 m ด๎านลํางยาว 4.1 m ลึก 0.9-1 เมตร (ส าหรับการเลี้ยงสุกร
ขนาดเฉลี่ยปานกลางจ านวน 15 ตัว  โค 5-10 ตัว  ไกํ 100-200 ตัว หรือเทํากับบํอเก็บมูลปริมาณ 7-8 m3 )  ขุด
เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูให๎ฐานของบํอมีพ้ืนที่หน๎าตัดที่แคบกวําเล็กน๎อย (นพดล โพชก าเหนิด, 2559) 
 
 3. การประเมิน 
  ในการประเมินโครงการมีแบบสอบถามความพึงพอใจให๎ส าหรับผู๎ที่มารับการถํายทอดเทคโนโลยี
บํอแก๏สชีวภาพ ได๎มีความรู๎เกี่ยวกับบํอแก๏สชีวภาพ เชํน ในการเติมของเสียอินทรีย๑ในบํอแก๏สได๎อยํางถูกวิธี เข๎าใจ
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในถุงบํอแก๏สชีวภาพ ใช๎ประโยชน๑จากบํอแก๏ส และการดูแลบ ารุงรักษาบํอแก๏สให๎
สามารถใช๎งานได๎ตลอดอายุการใช๎งาน 5 ปี มีแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อจบการถํายทอดเทคโนโลยีทันที และ
แบบประเมินความพึงพอใจแบบติดตามประเมินผลหลังการใช๎บํอแก๏สชีวภาพ ระยะ 3 เดือน  

    
ภาพที่ 5 การดูแลป้องกันบ่อแก๊สชีวภาพ 
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 4. น าผลมาปรับปรุงการท างาน 
 จากการด าเนินโครงการถํายทอดเทคโนโลยีได๎มีการปรับรูปแบบเพ่ือให๎บํอแก๏สชีวภาพมีระบบ
สามารถใช๎งาน ดูแลรักษางําย ผู๎ได๎รับการถํายทอดสามารถแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎ด๎วยตัวเอง ตามรูปแบบบํอแก๏ส
ชีวภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ลักษณะรูปแบบบ่อแก๊สชีวภาพ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะของแก๊สชีวภาพ 
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  สํวนประกอบของบํอแก๏สชีวภาพที่มีการปรับเพ่ือให๎ได๎บํอแก๏สที่สามารถใช๎งานงําย และชุมชน
สามารถดูแลแก๎ป๓ญหาระบบได๎ด๎วยตนเอง มีดังนี้ 

1. ขนาดของบํอแก๏สส าหรับถุงพลาสติก LDPE ความหนา 0.3 mm กว๎าง 2.8 m และยาว 6 m 
เป็นขนาดบํอกว๎าง 1.3 m ยาว 4.3 m และ ลึก 0.8 – 0.9 m มีพ้ืนที่เก็บแก๏ส ประมาณ 4 m3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ขนาดของการขุดบ่อแก๊สชีวภาพ 
 
  2. พลาสติกส าหรับรองบํอแก๏สชีวภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พลาสติกรองบ่อแก๊สชีวภาพ 
 
   
 
 
 

4.3 

4.1 

1.3 

1.1 
0.8 
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 3. ความยาวที่ใช๎ในการผูกปลายทํอเติม และทํอล๎นของบํอแก๏ส จะหมัดหํางจากปลายทํอเป็น
ระยะ 15 cm ส าหรับทํอเติม และ 20 cm ส าหรับทํอล๎น พร๎อมกันมีเข๎มขัดเหล็กรัดทํอเพ่ือเสริมความแข็งแรง 
 

       
ภาพที่ 10 ลักษณะการผูกปลายท่อบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
  4. เหล็กรัดทํอหลักจากมีการผูกด๎วยยางและหุ๎มด๎วยสก็อตเทปแล๎ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 บริเวณปลายท่อ 
 

5. ลักษณะของวงบํอทางด๎านเติมจะมีทํอขนาด 4” เพ่ือท าให๎สะดวกในการแชํมูลให๎ละลายกํอน
ปลํอยมูลลงในบํอแก๏ส 

 

     
ภาพที่ 12 บ่อเติมมูลสัตว์และเศษกากอินทรีย์ 
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  6. ลักษณะของท าด๎านล๎น ความลาดเอียงของทํอ เพ่ืองํายตํอการล๎นของน้ าหมัก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ลักษณะบ่อล้น 
 
  7. ขวดน้ าส าหรับระบายแก๏สในถุงสูง ประมาณ 2 นิ้ว เพื่อระบายแก๏สได๎งําย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ติดตั้งขวดน้ าเพื่อระบายแก๊ส 
 
  8. ลักษณะการวางถุงบํอแก๏สชีวภาพที่ขุดบํอไมํลึกจะได๎บํอแก๏สที่มีลักษณะรูปทรง ตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 บ่อแก๊สชีวภาพที่ความลึกของบ่อเหมาะสม 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลของการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในต าบลเกาะสุกร 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จ านวน 16 บํอ ตามวัตถุประสงค๑เพ่ือน ามูลสัตว๑มาผลิตแก๏สชีวภาพเป็นพลังงานความ
ร๎อนในครัวเรือน เพ่ือสํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแกํชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตว๑ให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด และเพ่ือเป็นการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนได๎ พบวํา ผลทางเศรษฐกิจสามารถลด
คําใช๎จํายในการใช๎แก๏สหุงต๎มหรือคําเชื้อเพลิงในครัวเรือน อยํางน๎อยครัวเรือนละประมาณ 400 บาท/เดือน ซึ่ง
เทํากับทั้งโครงการ ฯ (16 บํอ) คาดวําจะลดคําใช๎จํายได๎ประมาณ 6,400 บาท/เดือน (16 ราย x 400 บาท) หรือ
เทํากับประมาณ 76,800 บาท/ปี ลดคําใช๎จํายในการใช๎ปุ๋ยเคมีส าหรับการเกษตรลงได๎ประมาณ 1 ใน 3 ของ
คําใช๎จํายเดิมหรือเทํากับได๎ปุ๋ยอินทรีย๑จากการหมักมูลสัตว๑ไปใช๎กับแปลงพืชผักหรือใช๎กับพ้ืนที่เกษตรอ่ืนๆ ที่ท าให๎
ได๎ผลผลิตเพ่ิมขึ้น (ในรายที่ไมํเคยซื้อ/ไมํเคยใช๎ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 200 บาท/เดือน เทํากับ 3,200 
บาท/เดือน (16 ราย x 200 บาท) หรือเทํากับประมาณ 38,400 บาท/ปี สํวนผลทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม คือท า
ให๎ชุมชนอยูํดีมีสุข มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ชํวยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลง
ที่บินไปสร๎างความร าคาญหรือรบกวนเพ่ือนบ๎านที่อยูํในชุมชน เมื่อมีการเลี้ยงสัตว๑ เชํน โค กระบือ แพะ และสัตว๑
ปีก 
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อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย สงขลา. 

สุปราณี วุํนศรี นพดล โพชก าเหนิด และพวงทิพย๑ แก๎วทับทิม. 2560. การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพ 
ระดับครัวเรือนจากถุงพลาสติก LDPE ในพ้ืนที่ชุมชนต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง.  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย สงขลา. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

314 

 
การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

Knowledge Management to Conservation Local culture by  
Community participation 

 
อัครเดช  ศิวรักษ๑1 
เจตนา อินยะรัตน๑2  

1อาจารย๑ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง 92150, ไทย: 

aood.111@hotmail.com 
2อาจารย๑ สาขาศึกษาทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง 92150, ไทย:     
jetanadeejing@gmail.co.th 

 
บทสรุป 
         การจัดการความรู๎ในสถาบันการศึกษาถือวําเป็นป๓จจัยที่ส าคัญเป็นอยํางยิ่งตํอการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นจึงต๎องมีกระบวนการในการจัดความรู๎เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงได๎ให๎ความส าคัญตํอกระบวนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งจะ
เป็นทั้งผู๎ให๎และเป็นทั้งผู๎รับในเวลาเดียวกันเนื่องจากการวิจัยจะเป็นการรวบรวมองค๑รู๎ของชาวบ๎านรวมทั้งได๎รู๎จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนท าให๎การบริการทางวิชาการ
สามารถตอบโจทย๑ป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนได๎อยํางตรงจุดประสงค๑ นอกจากนั้นการจัดการเรียนการ
สอนนอกสถานที่ก็สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนได๎อีกด๎วย  
  
ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎ การอนุรักษ๑  วัฒนธรรมท๎องถิ่น การมีสํวนรํวมของชุมชน 
 
Summary 

The knowledge management of the educational institutions is a very important factor in 
teaching and learning. Therefore, the process of knowledge management should be developed 
to maximum their effectiveness of both the instructor and the learner. The Faculty of Science 
and Fisheries Technology provided great importance for the teaching process. Research and 
Academic Services are both providers and recipients at the same time. Since the research is a 
collection of knowledge of the villagers. Furthermore, they are also known to be the traditions, 
lifestyles, beliefs, problems and community needs. So that, academic services can solve 
problems and community needs exactly the purpose. In addition, out-of-class learning is 
accessible to community resources. 
 
Keyword : Knowledge Management, Conservation, Local culture, Community participation  
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บทน า 
การจัดการความรู๎เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํอยํางกระจัดกระจายมาพัฒนาให๎เป็นระบบเพ่ือให๎ผู๎ที่

เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงความรู๎ และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการความรู๎จะต๎องถูกทิศทาง ถูกวิธีมีความตํอเนื่อง และเรียบเรียงรวบรวมอยํางเป็น
ระบบ โดยเฉพาะความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ๑ ความสามารถพิเศษ หรือเกิดจากวิถีชีวิตในชุมชนซึ่งยากตํอการ
เขียนหรือเลําให๎ผู๎อ่ืนได๎รับรู๎หรือเข๎าใจจึงจ าเป็นต๎องอาศัยกระบวนการที่สามารถถํายทอดหรือแลกเปลี่ยนได๎
โดยงําย  เพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงความรู๎ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง เป็น
หนํวยงานหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด๎านวัฒนธรรมภาคใต๎ทั้งในเนื้อหาก็จะมีการสํงเสริมอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นโดยมุํงหวังให๎วัฒนธรรมของท๎องถิ่นได๎พัฒนาสืบสานได๎อยํางเหมาะสม ดังนั้น
การจัดการความรู๎เพ่ือใช๎ในการการจัดการเรียนการสอนในด๎านวัฒนธรรมจ าเป็นที่จะต๎องศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิน่คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู๎ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎ความส าคัญกับองค๑ความรู๎ในท๎องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมกระบวนการจัดการ
ความรู๎โดยมอบหมายให๎คณะท างานประสานเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ (km)ให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ 

ต าบลบํอหินเป็นต าบลเล็กๆ ต าบลหนึ่งของอ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  หํางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมีความหลากหลายเป็นทั้งที่ราบ  
ชายฝ๓่งทะเล  และมีภูเขาบางสํวน  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร๑ที่มีความหลากหลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ๑  ชาวบ๎านอยูํกันมาหลายชั่วอายุคนท าให๎เกิดประสบการณ๑แหํงการเรียนรู๎  มีความเข๎าใจในการ
อยูํรํวมกันทั้งระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑  มนุษย๑กับธรรมชาติมีการสืบทอดความความรู๎ ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม 
อันเป็นเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน ดังนั้นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่กระจัดกระจายอยูํในท๎องถิ่นต๎องอาศัยป๓จจัยที่
ส าคัญ คือ การจัดการความรู๎ (Knowledge management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการจัดการความรู๎และ
ภูมิป๓ญญาที่มีอยูํในชุมชน หรือกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพ่ือให๎ทุกคนใน
องค๑กรสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎
องค๑กรมีความสามารถในเชิงแขํงขันสูงสุด นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค๑กรได๎อยํางครบถ๎วน (พรพิมล, 2550) 

จากการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับชุมชนชึ่งถือวําเป็นการก าหนดความรู๎และแหลํงของความรู๎เป็นกา ร
แสวงหาความรู๎จากภายนอก (Knowledge acguisition) ท าให๎เรียนรู๎ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นจาก
เจ๎าของวัฒนธรรมหรือผู๎รู๎ในท๎องถิ่นเอง หลายๆสิ่งที่สามารถยืนยันได๎วําสังคมไทยตั้งแตํในสมัยอดีตได๎มีการจัดการ
ความรู๎มานานแล๎ว คือสามารถน าความรู๎ตํางๆมาถํายทอดให๎คนรุํนตํอมาได๎จนถึงป๓จจุบันเพราะหากไมํเป็นเชํนนั้น
แล๎วความรู๎ตํางๆก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลาไมํสามารถถํายทอดมาจนถึงป๓จจุบันได๎เพียงแตํการจัดการความรู๎
ในอดีตอาจยังไมํเป็นระบบ แบบแผนหรือมีประสิทธิภาพมากนัก  

การจัดการความรู๎มีความส าคัญตํอการยูํรอดของบุคคลและองค๑กรในป๓จจุบัน แม๎เรื่องของการจัดการ
ความรู๎ไมํใชํเรื่องใหมํแตํในอดีตที่ผํานมานั้นองค๑กรตํางๆยังไมํมีการจัดการความรู๎ที่เป็นระบบ ดังนั้นหากการ
ด าเนินการในเรื่องของการจัดการความรู๎มีระบบแบบแผนที่ดีก็สามารถน าไปใช๎ปฏิบัติงานพัฒนางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพท าให๎เกิดฐานความรู๎ทุนทางป๓ญญาขององค๑กรอยํางตํอเนื่องท าให๎เกิดประสบการณ๑ และเกิดแนวทาง
ของการปฏิบัติที่ดี (Best-practice) เพ่ือให๎คนรุํนหลังน าไปศึกษา น าไปใช๎ประโยชน๑ และน าไปตํอยอดองค๑ความรู๎
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ภาพที่ 1 การประชุมกลุํมยํอยกับผู๎น าชุมชน
ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ตํอไปให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงได๎จัดให๎มีการ
แสวงหาความรู๎จากพ้ืนที่ชุมชนต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. การวางแผน 
ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทางในการ

ด าเนินกิจกรรมในการจัดการความรู๎เพ่ือน าความรู๎มาใช๎
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของภาคใต๎และวิชาชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการประชุมกลุํมยํอยรํวมกับแกนน าชุมชน 
ปราชญ๑ชุมชน เชํน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎รู๎ในชุมชน  

พิจารณาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมที่
ตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสามารถบูรณา
การกับการเรียนการสอนรวมถึงการสร๎างความเข๎าใจ
รํวมกัน  

 
 
 
2. การด าเนินงาน 
2.1 ด าเนินกิจกรรมโดยที่ชาวบ๎าน อาจารย๑ นักศึกษารํวมเรียนรู๎ด๎วยกัน เป็นการเรียนรู๎และท ากิจกรรม

รํวมกัน ระหวํางอาจารย๑ นักศึกษาและชาวบ๎านชุมชนต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2.2 ด าเนินกิจกรรมโดยการให๎นักศึกษารํวมกิจกรรมเรียนรู๎ในด๎านการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น

โดยแบํงเป็น 3 กิจกรรมดังนี้  
 
กิจกรรมที ่1 การท านารํวมกันกับชาวบ๎าน 
          การปลูกข๎าวเป็นการรํวมมือรํวมใจระหวํางชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ เริ่มตั้งแตํการน าพันธุ๑
ข๎าวพ้ืนบ๎าน จากชุมชนบ๎านพรุจูด ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา โดยชาวบ๎านกับนักศึกษารํวมกันถอนกล๎าจากแปลง
เพาะต๎นกล๎าที่นาบ๎านพรุจูด แล๎วน ามาปลูกที่แปลงนาสาธิตในมหาวิทยาลัย การท านาข๎าวเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ต๎องเรียนรู๎รํวมกับชุมชนตั้งแตํการปลูก การดูแลรักษาต๎นข๎าว การเก็บเกี่ยวข๎าว ความเชื่อของชาวบ๎านที่เกี่ยวกับ
พระแมํโพสพ ทั้งยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาท างานและแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน  ฝึกให๎รู๎จักการท างานเป็นทีม ทั้งนี้
ผู๎สอนกับผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากปราชญ๑ของชุมชน  โดยการน าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การลงมือปฏิบัติ การมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับ
อาจารย๑ และนักศึกษากับชาวบ๎าน เป็นการชํวยเหลือรํวมแรงรํวมใจกัน อันเป็นภูมิป๓ญญาที่ต๎องพ่ึงพาอาศัยกันเป็น
แบบอยํางวิถีของชุมชนคนภาคใต๎ในอดีต 
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          ภาพที่ 2 นักศึกษารํวมกับชาวบ๎านชํวยกัน             ภาพที่ 3 ปลูกข๎าวในแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัย 
              ขนย๎ายต๎นกล๎าจากทํุงนาบ๎านพรุจูด 
 
    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 4 หวํานปุ๋ยนาข๎าว                             ภาพที่ 5 เก็บเก่ียวข๎าว 
 
กิจกรรมที่ 2 เรียนรู๎ประเพณีข๎าวลาซัง  
      หลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะจัดโครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรมพ้ืนบ๎านสืบสานประเพณีข๎าวลาซังบ๎านพรุจูด  ซึ่งจะ
เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาในรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต๎  โครงการดังกลําวจะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ 
ประเพณี  พิธีกรรม  และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ๎านพรุจูด  โดยประเพณีข๎าวลาซังบ๎านพรุจูด  ต าบลบํอหิน  
อ าเภอสิเกานี้จะจัดขึ้นทุกปีหลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าว  แตํเนื่องจากนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานี้มีเป็นจ านวน
มากไมํสะดวกในการออกไปรํวมกิจกรรมตํางๆรํวมกับชุมชนได๎ทุกกิจกรรมทางคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การประมงจึงได๎เชิญชาวบ๎าน  ผู๎รู๎ในชุมชนมาให๎ความรู๎กับนักศึกษาตั้งแตํการถอนกล๎า  การปลูกข๎าว  การดูแล
รักษา  การเก็บเกี่ยวข๎าว  และหลังจากการเก็บเก่ียวก็มีการจัดกิจกรรมข๎าวลาซัง  ทั้งชาวบ๎าน  อาจารย๑  นักศึกษา 
ก็จะมารํวมกิจกรรมกันบริเวณนาข๎าวภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีชาวบ๎าน  ปราชญ๑ชุมชนมาให๎ความรู๎กับนักศึกษา  
เป็นการชํวยสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎  ทั้งความสนุกสนาน  และสร๎างความสัมพันธ๑อันดี  ทั้งชาวบ๎าน  นักศึกษา
และอาจารย๑  จะเป็นการชํวยเสริมสร๎างพลังและเครือขํายทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีอยูํใกล๎กับมหาวิทยาลัย 
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           ภาพที่ 6 ชาวบ๎านและนักศึกษารํวมกัน                 ภาพที่ 7 นักศึกษาท าอาหารเลี้ยงชาวบ๎าน 
            เกี่ยวข๎าวในแปลงสาธิตในมหาวิทยาลัย                              ที่มาชํวยเก็บเกี่ยวข๎าว 
 
กิจกรรมที่ 3 การต าข๎าวเมํา 
        ข๎าวเมํา เป็นข๎าวที่ได๎มาจากรวงข๎าวสีเขียวไลํมาจนถึงสีเขียวตกน้ าตาล  การต าข๎าวเมําของชาวบ๎านบํอหิน 
จะท าในชํวงระยะเวลาที่ข๎าวออกรวง เมล็ดข๎าวมีสีเหลืองอมเขียวหรือมีสีเหลืองเกือบทั้งรวง ชาวบ๎านก็จะเก็บเกี่ยว
และมัดรวมเป็นก า ๆ จากนั้นก็น ามาวางรวงข๎าวบนกระด๎งใบใหญํ ใช๎เท๎าเหยียบย่ าลงบนรวงข๎า วที่น ามากอง
รวมกัน (เรียกวํา "การนวดข๎าว") จนกระท่ังเมล็ดข๎าวหลุดรํวงออกมาจากรวงหมด  โดยขั้นตอนในการท าข๎าวเมําให๎
น าข๎าวเหนียวที่เป็นเมล็ดข๎าวเปลือกมาล๎างน้ าเพ่ือเอาเม็ดที่ลีบออก  จากนั้นก็น าเมล็ดที่ได๎มาแชํน้ าให๎จมเมล็ดข๎าว
เหนียว และทิ้งไว๎ประมาณ1-2 คืน แล๎วคํอยเทน้ าออก  เริ่มท าการกํอไฟ แล๎วตั้งกระทะ ตักข๎าวเหนียวที่แชํทิ้งไว๎ 
มาใสํในกระทะ เอาไม๎กวน มากวนข๎าวเหนียวจนขยี้ เมล็ดออก จากนั้นเอามาเทใสํในครกที่เตรียมไว๎ แล๎วใช๎สากต า
และโยงสลับกันจนข๎าวเหนียวแบนและเปลือกออกหมด ใช๎มือก าข๎าวเหนียวที่ต าแล๎วใสํลงในกระด๎งที่เตรียมไว๎เพ่ือ
น ามา ฝ๓ดจนหมดเปลือก เพื่อที่จะเอาข๎าวเหนียวที่แบนอยํางเดียว มารับประทานโดยคลุกคล๎ากับน้ าตาลทรายและ
มะพร๎าวน ามารับประทาน 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมท่ี 8 และ 9 การเรียนรู๎วิธีท าข๎าวเมํารํวมกันระหวํางอาจารย๑ นักศึกษาและชาวบ๎านชุมชนต าบลบํอ

หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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3. การประเมินผล 
ติดตามสรุปผลและรายงานผลตํอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ และด าเนินกิจกรรมการเสวนา

รายงานผลการด าเนินงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานรํวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึง
พอใจ ติดตามผลการบูรณาการกับการจัดเรียนการสอน การวิจัย และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. น าผลมาปรับปรุงการท างาน 
คณะกรรมการประเมินความส าเร็จโครงการบริการวิชาการ จัดท าสรุปและรายงานผลความส าเร็จตํอ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
          จากการด าเนินกิจกรรมตํางๆดังกลําวคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ได๎เห็นถึงความส าคัญตํอวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่น  
การมีสํวนรํวมของชุมชนซึ่งเป็นลักษณะของการพ่ึงพิงและพ่ึงพาอาศัยกันอันเป็นลักษณะเดํนของสังคมชนบทไทย  
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎วัฒนธรรมของท๎องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมให๎มีการรวบรวมองค๑ความรู๎ของชาวบ๎านทั้งยังเป็นการสํงเสริมอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น ซึ่งจากการสอบถามแกนน าชุมชน เชํน นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล สมาชิกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎น ากลุํมในชุมชนต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวําวัฒนธรรมของชุมชนต าบลบํอหิน
มีบางประเพณีก าลังสูญหายไปรวมทั้งภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการรักษาไว๎เพ่ือสร๎างเข๎มแข็งและความเป็นอัต
ลักษณ๑ของชุมชน    
 
  
        
  
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 10 เก็บเกี่ยวข๎าวเสร็จ                 ภาพที่ 11 นักศึกษาขูดมะพร๎าวท าข๎าวเมํา 
 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกับชุมชนนอกจากจะเป็นการชํวยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนแล๎ว
มหาวิทยาลัยก็ได๎รับความรู๎จากชุมชนจะเรียกวําเป็นการเรียนรู๎รํวมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎กันก็ได๎  
ลักษณะดังกลําวกํอให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ในด๎านตําง ๆ องค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาของชุมชนก็จะได๎รับการ
รวบรวม เรียบเรียง จัดให๎เป็นหมวดหมูํ จะท าให๎ผู๎ที่สนใจศึกษาเข๎าใจได๎งํายยิ่งขึ้น ทั้งยังน ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎ฐานความรู๎จากชุมชนมาเชื่อมโยงเนื้อหาเข๎าสูํบทเรียน ท าให๎เกิดการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ ทั้งอาจารย๑และนักศึกษาจะได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมท๎องถิ่น สภาพและสถานการณ๑ความเป็นจริง
ของชุมชน  นักศึกษาจะได๎รู๎จักตั้งค าถามแล๎วค๎นหาค าตอบ การวางแผนรํวมกันกํอนการปฏิบัติงาน รู๎จักการท างาน
เป็นทีม มีการลงมือปฏิบัติจริงกับชาวบ๎านหรือปราชญ๑ผู๎รู๎ในท๎องถิ่น เป็นการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมในการศึกษา  
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ให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสประสบการณ๑จริงและเรียนรู๎ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้นกวําการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนแตํเพียง
อยํางเดียว 
 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ 
          การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมรํวมกันทั้งยังได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างจิตส านึกในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับภารกิจของคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน  สํงผลตํอ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีป๓จจัยที่กํอให๎เกิดความส าเร็จ ดังนี้ 

1.  มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
2.  มีการเสริมสร๎างพัฒนาคณาจารย๑และนักศึกษาในการดูแลและเข๎าถึงชุมชน   
3.  มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางด๎านวัฒนธรรมกับชาวบ๎านและหนํวยงานในชุมชน  
4.  มีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในด๎านวัฒนธรรมของชุมชนและมีการพัฒนาชุมชนอยํางตํอเนื่อง                     

และยั่งยืน  
 
สรุป 
          จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาวชุมชนต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน๑และคุณคําตํอสถาบันและตํอชุมชนเอง เป็นการถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑จาก
ชุมชน เพ่ือสร๎างความรู๎สู๎การอนุรักษ๑วัฒนธรรมของท๎องถิ่นเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎แกํชุมชน 
นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในการท างานเป็นทีม การแก๎ไขป๓ญหาและเป็นการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
          คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได๎ให๎
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู๎ทางด๎านวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับชุมชน
ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง นอกจากจะเป็นประโยชน๑ตํอชุมชนแล๎วก็ยังเป็นประโยชน๑ตํอการน ามาบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนได๎อีกด๎วย โดยการรวบรวม เรียบเรียง องค๑ความรู๎ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนมา
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน ทั้งยังใช๎บรรยากาศในชุมชนเป็นสิ่งแวดล๎อมในการศึกษา นักศึกษาจะได๎ท างานรํวมกับ
ชาวบ๎าน เป็นการชํวยสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ ความสนุกสนาน สร๎างความ สัมพันธ๑อันดีทั้งชาวบ๎าน  
นักศึกษาและอาจารย๑ ซึ่งจะเป็นการสร๎างพลังเครือขํายแหํงการเรียนรู๎ตํอไปในอนาคตอีกด๎วย 
   
บรรณานุกรม 
ขนิษฐา  จิตชนกุล. คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑, 2545. 
จรูญ  หยูทอง. คติทรรศน์วัฒนธรรม.ส านักพิมพ๑ประภาคาร  พิมพ๑ครั้งที่ 2 . 2555. 
ประเวศ  วะสี.  วัฒนธรรมกับการพัฒนา. ใน ไทยยุควัฒนธรรมทาส. 2541. 
วันเพ็ญ พวงพนธ๑บุตร. พื้นฐานวัฒนธรรมไทย. สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ม.ป.ท. : ม.ป.ส., 2542. 
สุทธิวงศ๑  พงษ๑ไพบูลย๑. รู้จักทักษิณ. กรุงเทพ : สุขภาพใจ. 2548. 

 
 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

321 

 
เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง 
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บทสรุป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยรับใช๎สังคม "University Engagement" เพ่ือ

สร๎างพลังการขับเคลื่อนสูํความยั่งยืน สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎บูรณาการงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑สูํเทคโนโลยี
บริการชุมชน สร๎างสรรค๑กิจกรรมชุมชนเข๎มแข็ง โดยใช๎วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ๑เตาประหยัดพลังงาน 
ตั้งแตํปี 2557 จนถึงป๓จจุบัน (2560) เนื่องจากป๓ญหาแก๏สหุงต๎ม (LPG) ที่ปรับราคาสูงขึ้นและในอนาคตมีแนวโน๎ม
ที่จะปรับสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง จึงเกิดป๓ญหาคําครองชีพสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งสํวน
ใหญํมีอาชีพการท าสวนยางพารา และป๓จจุบันประสบป๓ญหาราคายางตกต่ า ดังนั้นคณะศิลปศาสตร๑ ได๎ด าเนินการ
แก๎ป๓ญหาชุมชนอยํางตํอเนื่อง จึงได๎พัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานเพ่ือแก๎ป๓ญหาชุมชนอยํางยั่งยืน และการ
สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎เตาประหยัดพลังงาน ซึ่งผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎หลักการ “งําย ใช๎ได๎จริง ใครใครก็เข๎าถึงได๎ สร๎าง
เครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชน” สํงผลให๎การด าเนินการส าเร็จไปด๎วยดี โดยมีภาคีสมาชิกรํวมสนับสนุนไมํน๎อยกวํา 10 
หนํวยงาน สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ในชุมชนไมํน๎อยกวํา 19 ชุมชน ผลิตเตาได๎ไมํน๎อยกวํา 300 ใบ สร๎างรายได๎แกํ
ชุมชนประมาณ 150,000 บาท/ปี สามารถใช๎ทดแทนแก๏สหุงต๎มได๎ประมาณ 456,000 บาท/ปี เป็นการใช๎เชื้อเพลิง
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ยังสํงเสริมการเรียนรู๎ระหวํางนักศึกษากับชุมชน เกิดเครือขํายการ
เรียนรู๎ระหวํางชุมชนกับชุมชน เกิดการพัฒนาตํอยอดเตาประหยัดพลังงานที่สามารถน าไปจดอนุสิทธิบัตรได๎ และ
ขยายเครือขํายการเรียนรู๎ผํานทางสื่อโทรทัศน๑ดิจิทัล NBT HD2 และการจัดท าฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศโดย
ชุมชนเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางแพรํหลาย 
 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยี  เตาประหยัดพลังงาน  ชุมชนเข๎มแข็ง 
 
Summary 
 Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV) is a community serving 
university, "University Engagement: driving force to sustainability". We promoted about learning 
management, integrating research/creative work into academic service technology to build the 
strong community activities. RMUTSV has promoted the Creation of technology of Saving Energy 
Stove for a household-size family. To achieve the objective, the university has been providing 
some science academic services since 2014 till now (2017). As the LPG cost is progressively 
increasing, and in the future, it would be even integrating at the higher rate. This is the cause of  
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higher cost of living problem, especially in communities around Songkhla Lake Basin. Most of 
the citizens are currently experiencing the problem of falling rubber price. So the Faculty of 
Liberal Arts which has been continuously solving the communities’ problems, developed the 
Saving Energy Stove technology solutions for sustainability and created Saving Energy Stove 
Knowledge learning Network. Based on applying knowledge management tools (KM tools) and 
Self-sufficiency Economy Philosophy, which is easy for anyone to reach and use this knowledge. 
The objective has been successfully met, more than 10 organizations both private sectors and 
government agencies cooperate and support this project, and created community learning 
network in at least 19 communities. The produce energy saving of the Saving Energy Stove no 
less than 300 stoves have been in used so far resulting in the expense reduction of about 
150,000 Baht annually. This resulted in the LPG gas using replacement about 456,000 Baht 
annually. The energy from biomass fuel is environment friendly. Additionally, the practice has 
promoted the participation process between communities and students, and community 
learning network process between communities and communities. And further development of 
the new energy saving, of the Saving Energy Stove that can be registered for petty patent. So 
roundly, to extend the network of learning through digital Television on NBT HD2. Besides, the 
knowledge would be data based in order to be included in the knowledge system for wider 
audiences. 
 
Keyword :  Technology  Saving Energy Stove  strong community  
 
บทน า 

วิกฤตเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล๎อม เป็นป๓ญหาที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป๓ญหาส าคัญคือ
ราคายางพาราตกต่ า เป็นป๓ญหาที่สํงผลตํอชุมชนในลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา (SLB) ซึ่งคณะศิลปศาสตร๑ได๎จัดการ
ความรู๎และมีการถํายทอดเทคโนโลยีแก๏สชีวภาพในชุมชน SLB อยํางตํอเนื่อง แตํเทคโนโลยีแก๏สชีวภาพมีข๎อจ ากัด
ด๎านของเสียอินทรีย๑ ต๎นทุนการผลิต การเคลื่อนย๎าย และการใช๎ประโยชน๑ ดังนั้นเพ่ือแก๎ป๓ญหาการใช๎แก๏สชีวภาพ 
และลดการใช๎แก๏ส LPG ที่มีแนวโน๎มราคาสูงขึ้น และการเสริมจุดอํอนเทคโนโลยีแก๏สชีวภาพ จึงมีการประยุกต๑ใช๎
หลักวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวล (Biomass Stove) โดยประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต๎นทุนการผลิตต่ า ลดขั้นตอนที่ยุํงยากและใช๎เวลานาน โดยใช๎การขับเคลื่อนแบบรํวมคิดรํวมท า
แบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน (partnership) เป็นการใช๎เทคโนโลยีระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และมีการปรับเทคโนโลยีใหมํเป็น “เตาประหยัดพลังงาน” การถํายทอดเทคโนโลยีนี้ใช๎
หลักการ “งําย ใช๎ได๎จริง ใครใครก็เข๎าถึงได๎ สร๎างเครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชน” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มีภารกิจหลักส าคัญด๎านหนึ่งคือ การบริการวิชาการแกํสังคม เพ่ือสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช๎สังคม จึง
เล็งเห็นป๓ญหาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรประเภทกิ่งไม๎ยางพาราหรือไม๎โตเร็ว น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยน ามา
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในชุมชน เป็นการลดรายจําย เพ่ิมรายได๎แกํครัวเรือน และสามารถลดมลพิษจากการเผา
ท าลายกิ่งไม๎และเศษไม๎ ท าให๎ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎และมีความยั่งยืน เป็นการจัดการความรู๎ด๎าน
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Development) โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิธีการด าเนินงาน 
การถํายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชน เป็นการจัดการความรู๎แบบบูรณาการ เพ่ือการขับเคลื่อน

ชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีพลังงาน เป็นการบริการวิชาการโดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ( KM 
tools) เพ่ือสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็งและยั่งยืน ดังนี้  

1. การเรียนรู้จากบทเรียน (Lesson Learning) 
เป็นการเรียนรู๎โดยรํวมอภิปรายประเด็นป๓ญหาพลังงานและสิ่งแวดล๎อมในมหาวิทยาลัย โรงเรียนและ

ชุมชน เป็นการใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและพลังงาน ในการแก๎ป๓ญหามลพิษชุมชน โดยบูรณาการการเรียนรู๎จาก
สถานการณ๑จริง และการถํายทอดเทคโนโลยีบริการแกํชุมชน เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สามารถ
สร๎างเป็นบทเรียน “เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน” 

2. การสอนงาน (Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring) 
จากการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน โดยการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการแกํชุมชน ซึ่งการผลิตเตาเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู๎อยํางตํอเนื่อง มีการปรับแนวทาง
เพ่ือให๎ชุมชนเข๎มแข็ง โดยใช๎วิธีการสอนงานและเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นการถํายทอดองค๑ความรู๎และถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแบบรํวมคิดรํวมท าระหวํางอาจารย๑และชุมชน โดยทีมอาจารย๑ผู๎ถํายทอดเทคโนโลยีเป็นผู๎ที่มีความ
เชี่ยวชาญท าหน๎าที่สอนงานและการเป็นพ่ีเลี้ยงแกํตัวแทนชุมชน เพ่ือสร๎างและพัฒนาวิทยากรชุมชนให๎เข๎มแข็ง ก็
สามารถสอนงานและถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํทีมงาน และเกิดประสบการณ๑ในเทคโนโลยีนี้อยํางถํองแท๎ 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) 
หลังจากได๎รับการสอนงานจากพ่ีเลี้ยง จึงสามารถเป็นวิทยากรชุมชนได๎ อาจารย๑และวิทยากรชุมชน

รํวมมือกันด าเนินการบริการวิชาการในการผลิตเตาประหยัดพลังงานอยํางตํอเนื่อง และสร๎างกระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชน ตั้งแตํการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตา มีการแนะน าการเลือกใช๎วัสดุ-อุปกรณ๑ การใช๎
เครื่องมือ ท าให๎เกิดเจตคติที่ดีในการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเมื่อปฏิบัติอยํางตํอเนื่องก็เกิดการ
สร๎างสรรค๑ชุมชนที่เข๎มแข็งตํอไป 

4. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) 
หลังจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสูํการบริการวิชาการแกํชุมชน มีการจัดเวทีเสวนาการ

พัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานในหลายชุมชน โดยเฉพาะการจัดในชุมชนเปูาหมาย 4 ชุมชน และ
ด าเนินการในชุมชนประมาณ 3 ปี จึงมีการเก็บข๎อมูลการประยุกต๑ใช๎เตาประหยัดพลังงานในด๎านตํางๆ เชํน ข๎อดี-
ข๎อเสียและการใช๎ประโยชน๑เตาประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (measurable 
social impact) มีการใช๎สุนทรียสนทนาท าให๎เกิดความเข๎าใจชุมชน และเมื่อค๎นพบป๓ญหาจึงน าไปสูํหัวข๎อวิจัยเพ่ือ
หาแนวการพัฒนาเทคโนโลยีเตาที่สามารถรองรับกิจการได๎อยํางยั่งยืน และน าไปสูํการจดอนุสิทธิบัตรจ านวน 2 ใบ 

5. การสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้ (Inspiration of Learning) 
การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานแกํชุมชน กํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยําง

สร๎างสรรค๑และพบแนวทางการปฏิบัติที่ดี (best practice) ซึ่งการเรียนรู๎แบบฝึกปฏิบัติ (learning by doing) เป็น
การสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการเรียนรู๎ที่อยากรู๎ด๎วยตนเอง เกิดความตระหนักถึงเปูาหมายและความส าคัญของการ
เรียนในรูปแบบกรณีศึกษาจริง (real application) เป็นการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในกิจกรรมการสร๎างประโยชน๑
เพ่ือชุมชน (social engagement) สร๎างกิจกรรมความรับผิดชอบรํวมกันระหวํางสมาชิก (peer responsibility) 
เกิดแรงจูงใจในการผลิตและใช๎เตาประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

6. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) 
การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยและงาน

สร๎างสรรค๑เพ่ือลดการใช๎พลังงานหลักในชุมชน สร๎างแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนให๎ยั่งยืน ทีมงานได๎จัด
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอทั้งในห๎องเรียน และสถานการณ๑จริงในชุมชน มีการสัมมนา
วิชาการและจัดนิทรรศการระดับพ้ืนที่และระดับชาติ 

7. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) 
ด าเนินการจัดท าฐานความรู๎การบริการวิชาการการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให๎ผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎แพรํหลาย โดยสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็น
ผู๎จัดท าฐานความรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อฝึกให๎นักศึกษาเรียนรู๎และมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดท า
ฐานความรู๎โดยชุมชนชื่อเพจ “เตาพอเพียง” และเพจ “เตาแก๏สชีวมวล 900บาท เตาประหยัดพลังงาน” มีการ
จัดท าฐานความรู๎โดยสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัลทีวี ชํอง NOW/26 ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) 
และฐานความรู๎ทางสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัลทีวี ชํอง NBT HD2 ซึ่งสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ตลอดเวลาทาง Youtube : 
www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ป๓จจัยส าคัญที่ท าให๎เกิดความส าเร็จในการท าชุมชนเข๎มแข็งในการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตา 
เป็นการเรียนรู๎แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ประกอบด๎วย 5 ป๓จจัย ดังนี้ 

1. การเรียนเป็นทีม (Team Learning) การมีทีมงานที่มีคุณภาพ ในการคิดวิธีการและรูปแบบของ
เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานที่จะท าให๎เกิดกิจกรรมตํางๆ และเรียนรู๎รํวมกัน  ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎แบบ
บูรณาการที่เกิดจากการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย สร๎างทีมวิทยากรขับเคลื่อนชุมชน
เข๎มแข็งเกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ (social of knowledge) 

2. การสร๎างวิสัยทัศน๑รํวมกัน (Building Shared Vision) เกิดการมองเห็นถึงเปูาหมายรํวมกันของทุกคน
ในทีมงานอาจารย๑ นักศึกษา และชุมชน ท าให๎เกิดฐานเรียนรู๎ (learning bases) ในชุมชนเปูาหมาย เป็นฐานเรียนรู๎
จากการให๎บริการ (service) เพ่ือสร๎างเครือขํายชุมชนเข๎มแข็ง 

3. การสร๎างรูปแบบการคิด (Mental Models) เป็นการรวมพลังใจ และเชื่อวําเราท าได๎ถ๎าเรารํวมมือกัน 
เพ่ือการขับเคลื่อนการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาด๎วยวิทยากรชุมชน เป็นการขับเคลื่อนด๎วยชุมชน 
(communities-driven) เกิดความเชื่อมโยงความรู๎ที่สังเคราะห๑จากการวิจัยที่ใช๎ประโยชน๑ได๎จริง เป็นการ
ขับเคลื่อนด๎วยองความรู๎ เพ่ือจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม 

4. การสร๎างศักยภาพในตน (Personal Mastery) เป็นการสร๎างศักยภาพและความรอบรู๎ ซึ่งพลังที่เกิด
จากตัวบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎  และมีความสามารถในการสร๎างรํวมมือ 
(collaboration) อันกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนด๎านพลังงานในชุมชน 

5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) มีความสัมพันธ๑ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือขํายซึ่งผูกโยงด๎วย
สภาวะการพ่ึงพาอาศัยกัน สามารถมองป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎เป็นวัฏจักร โดยบูรณาการเทคโนโลยีใหมํมาผลิตเตา จึง
จัดเป็นเทคโนโลยีเดํนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และมีการจัดท าฐานความรู๎ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตํอไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากกิจกรรมการเรียนรู๎จากบทเรียนแบบบูรณาการงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑เพ่ือน าองค๑ความรู๎สูํการบริการ
วิชาการแกํชุมชน มีการประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และพลังงาน เป็นการเรียนรู๎จากสถานการณ๑จริงเพ่ือ
ถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล โดยท าการศึกษาจากบทเรียน “เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน” เพ่ือ
ขับเคลื่อนการใช๎พลังงานทางเลือกในชุมชน โดยใช๎หลักการ “งําย ใช๎ได๎จริง ใครใครก็เข๎าถึงได๎ สร๎างเครือขําย
เรียนรู๎สูํชุมชน” มีการใช๎โครงงานบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือการบริการวิชาการแกํชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวมวลในแก๎ป๓ญหาและพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มเข็ง

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I
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ของชุมชนในพื้นท่ีลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา เป็นการน าองค๑ความรู๎มาพัฒนาเทคโนโลยีเตาเพ่ือประยุกต๑ใช๎ในครัวเรือน 
โรงเรียน และชุมชน โดยใช๎รูปแบบรํวมคิดรํวมท าแบบพันธมิตร (partnership) โดยมีอาจารย๑เป็นผู๎ถํายทอด
เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญท าหน๎าที่สอนงานและเป็นพ่ีเลี้ยง (ภาพ 1A) และมีการขยายเครือขํายการเรียนรู๎โดย
ใช๎รูปแบบพี่เลี้ยงจากชุมชนทุํงลาน อ.คลองหอยโขํง จ.สงขลา สูํหมูํบ๎านพลังงานทางเลือกบ๎านปุาพงศ๑ อ.ตะโหมด 
จ.พัทลุง (ภาพ 1B) 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 1(A) การสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อขยายเครือขํายการเรียนรู๎เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 
(B) การเรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงสูํการเรียนรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จากการบริการวิชาการและมีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปี 2557 ถึง

ป๓จจุบัน (2560) การสอนแบบโครงงานเชิงปฏิบัติการ (learning activity) เป็นการสํงเสริมและกระตุ๎นการ
แลกเปลี่ยนความรู๎แบบมีสํวนรํวม โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานที่โรงเรียนและชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวม (ภาพ 2A) ตั้งแตํการเตรียมการการเรียนรู๎การผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาเพ่ือชุมชน เป็นการ 
บูรณาการการใช๎เทคโนโลยี (technologies) ตํางๆ อาทิเชํน e-learning, social network หรือ on-line 
communication ที่สามารถน ามาใช๎ได๎อยํางเหมาะสมทั้งในห๎องเรียนและผํานห๎องเรียนปฏิบัติจริง (ภาพ 2B)      
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางนักศึกษากับชุมชน (peer review and collaboration)      เป็นการเรียนรู๎
เทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชนแบบการฝึกปฏิบัติซ้ าๆ (continuing practice) ซึ่งเกิดการเรียนรู๎ที่มีการ
วางแผน (planning) รํวมกับชุมชน จากการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
ท าให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (learning community) 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 2(A) การสอนงานจากการปฏิบัติจริงและการขยายเครือขํายการเรียนรู๎สูํชุมชน 
(B) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการถํายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชน 
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จากการบริการวิชาการเพ่ือการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน มีการจัดเสวนากลุํมยํอย การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการในชุมชนอยํางตํอเนื่อง สามารถบริการวิชาการจัดท าเตาประหยัด
พลังงานได๎เป็นจ านวนมากกวํา 300 ใบ โดยมีภาคีเครือขํายการถํายทอดเทคโนโลยีทั้งนักศึกษาและเครือขําย
ชุมชน 4 ชุมชน เครือขํายโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และเครือขํายสังคมออนไลน๑ (ภาพ 3A) เครือขํายชุมชนชัยมงคล 
จ.สงขลา เครือขํายโรงเรียนอนุบาลสงขลา เครือขํายโรงเรียนอนุบาลทําสะอ๎าน จ.สงขลา (ภาพ 3B) เครือขํายกลุํม
สํงเสริมการเกษตรบ๎านทําหรั่ง และกลุํมเกษตรพลังงานสร๎างสรรค๑ชุมชนทุํงลาน จ.สงขลา และหมูํบ๎านพลังงาน
ทางเลือกบ๎านปุาพงศ๑และบ๎านลอน จ.พัทลุง สํงผลให๎มีความต๎องการเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานที่แพรํหลาย 
เพ่ือลดรายจํายเพิ่มรายได๎ เป็นการใช๎ทรัพยากรพลังงานที่ยั่งยืน 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 3(A-B) การแลกเปลี่ยนความรู๎จากการปฏิบัติจริงและการขยายเครือขํายการเรียนรู๎ในชุมชน 
 
การบูรณาการงานวิจัยกับบริการวิชาการการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน การน าเสนอ

บทความแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการการเรียนรู๎สร๎างสรรค๑ชุมชน” ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ (ภาพ 4A) และการบูรณาการกับเทคโนโลยีพลังงานบริการวิชาการแกํครู อาจารย๑ นักเรียน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนชัยมงคลวิทย๑ จ.สงขลา (ภาพ 4B) และการบูรณาการเทคโนโลยีเตาประหยัด
พลังงานเพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญเดือนสิบ เป็นกระบวนการเรียนรู๎จากชีวิตจริง (learning from real 
life) และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องในงานสัมมนาวิชาการ และจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุํมน้ า
ทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ในหัวข๎อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 4(A) การได๎รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี ศรีวิชัยแฟร๑ 2017 
(B) การบูรณาการการเรียนรู๎กับการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานแกํชุมชน 

 
การทดสอบประสิทธิภาพเตาประหยัดพลังงาน เป็นกระบวนการใช๎เทคโนโลยีพลังงาน โดยการใช๎

กระบวนการวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทดสอบประสิทธิภาพ “เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน” เปรียบเทียบกับเตา
แก๏ส LPG การด าเนินตามกรอบวิจัยเพ่ือทดสอบด๎านประสิทธิภาพเชิงความร๎อน (Thermal Efficiency; ) อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) คําใช๎จํายพลังงานจ าเพาะ (Specific 
Cost Consumption; SCC) อัตราการเผาไหม ๎(Burning Rate; BR) และก าลัง (Power; P) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพในด๎านตํางๆ ของเตาประหยัดพลังงานสูํบริการวิชาการ 
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Type 
of Stove 

 
(%) 

SEC 
(MJ/kg) 

SCC 
(Baht/kg) 

BR 
(g/min) 

Power 
(kW) 

Time 
to Boil 
(min) 

Biomass 
Stove 

14.891.0
3 

19.561.5
2 

0.780.06 33.292.4
8 

11.170.8
3 

20 

LPG 
Net. 

(4 kg) 

38.865.5
9 

7.611.00 4.600.60 4.910.45 4.070.37 23 

 
อนึ่งการใช๎เตาประหยัดพลังงานอยํางตํอเนื่อง ท าให๎เกิดความต๎องการเตาประหยัดพลังงานในการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร และการใช๎ในกิจการชุมชน เพ่ือลดต๎นทุนการผลิตและลดมลพิษสิ่งแวดล๎อม ซึ่งในปี 2559 
การสร๎างเครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง มีการด าเนิน “โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพวัสดุ
เหลือใช๎เป็นพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีวมวล” และในปี 2560 มีการด าเนินการ “โครงการหมูํบ๎านพลังงาน
ทางเลือก” มีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาให๎มีประสิทธิภาพสูง เกิดการขับเคลื่อนชุมชนเข๎มแข็งโดยใช๎เตาประหยัด
พลังงาน 

นอกจากนี้นักศึกษาก็ยังเข๎ารํวมการสัมมนาทางวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอยํางสม่ าเสมอ โดย
การรํวมจัดนิทรรศการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม Engagement Thailand: EnT 
2015 (ภาพ 5A และ 5B) และนักศึกษาเข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการด๎านวิทยาศาสตร๑ วิศวกรรมศาสตร๑ และ
ทรัพยากร (SER2016) ด๎านสหกิจศึกษา: โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานเพ่ือการบริการชุมชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ จ.นครศรีธรรมราช ผลการน าเสนอได๎รับรางวัล Spirit Award (ภาพ 5C และ 5D) ซึ่งการ
พัฒนาเทคโนโลยีเตาอยํางมุํงมั่น และการเข๎ารํวมการจัดการความรู๎เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเพ่ือชุมชน ใน
งานนิทรรศการศรีวิชัยแฟร๑ 2016-2017 กํอให๎เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ๑พลังงาน 

 

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

ภาพที่ 5(A-B) การบูรณาการการเรียนรู๎กับการสร๎างเครือขําย EnT 2015 ในชุมชนชัยมงคล 
(C-D) การบูรณาการการเรียนรู๎และบริการวิชาการสูํการประชุมเชิงปฏิบัติการ SER2016 
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จากการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน ตั้งแตํปี 2557-2560 เป็นการจัดการความรู๎               
แบบบูรณาการ เพ่ือให๎นักศึกษาเรียนรู๎ในสถานการณ๑จริงโดยวิทยากรชุมชน และสํงเสริมให๎นักศึกษาและ               
ชุมชนสร๎างฐานเรียนรู๎เทคโนโลยีเตาโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีการเผยแพรํทางสถานีวิทยุ                
FM มอ 88.0 MHz.และทางสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัล NOW/26 ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน)    
และทางสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัล NBT HD2 และเข๎าถึงได๎ทาง Youtube : www.youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I กํอให๎เกิดภาคีเครือขํายการเรียนรู๎ในพ้ืนที่ SLB และ
ขยายไปทั่วประเทศไทย (ภาพ 6A และ 6B) 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 6(A-B) การสร๎างเครือขํายความรู๎ทางสถานีวิทยุ FM มอ 88.0 MHz และสถานีโทรทัศน๑ NBT HD2 
 

แผนที่แสดงเครือขํายการแลกเปลี่ยนความรู๎บริเวณ SLB และมีการขยายเครือขํายไปทุกภูมิภาคทั่วไทย 
เป็นการเชื่อมโยงเครือขํายบริการวิชาการโดยการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน กํอเกิดการ
ใช๎ในครัวเรือนสูํการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชน (ภาพ 7A และ 7B) 

 

  
(A) (B) 

ภาพที่ 7(A-B) การขยายเครือขํายเทคโนโลยีเตาในพ้ืนที่ลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาและท่ัวทุกภูมิภาคของไทย 
 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I
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การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพรํทางโทรทัศน๑ดิจิทัล NOW/26 รายการ “พ้ืนที่เพาะฝ๓นบัณฑิต: 
วิถีธรรมสร๎างสรรค๑การเรียนรู๎วิถีพอเพียงชุมชนชัยมงคล” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 และเข๎าถึงได๎ทาง 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=W1ZxeYDhrAI เผยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ๑. 2558 

การเสนอสกู๏ปขําว พลังงานทางเลือกใหมํ: เตาแก๏สชีวมวลของโทรทัศน๑ดิจิทัล ชํอง NBT Songkhla โดย
อ อ ก อ า ก า ศ ใ น พ้ื น ที่ ภ า ค ใ ต๎  เ ผ ย แ พ รํ เ มื่ อ วั น ที่  2 9  ธั น ว า ค ม  2 5 5 9  แ ล ะ ท า ง : 
https://www.youtube.com/watch?v=VOl7W8uoj1s 

การเผยแพรํพลังงานทางเลือกใหมํ เตาแก๏สชีวมวล การรายงานขําวของสุภาวดี บุญมี เผยแพรํทาง 
www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I มีเผยแพรํเมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2560 

การเสนอขําวเที่ยง NBT HD2 รายงาน พลังงานทางเลือก "เตาแก๏สชีวมวล" วันที่ 13 กุมภาพันธ๑ 2560 มี
การเผยแพรํทาง Newsnbt Thailand โดยเผยแพรํเมื่อ 12 กุมภาพันธ๑. 2560 และเผยแพรํทาง Youtube : 
www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v= aaXGXYWcM9I 

การเผยแพรํทางสถานีวิทยุ FM มอ 88.0 MHz. เรื่อง “เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน” การถํายทอดสดใน
รายวิทยุ “รายการสภากาแฟ” สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.สงขลานครินทร๑  

การจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพรํข๎อมูลผํานทาง Facebook : “เตาพอเพียง” โดยวิทยากรชุมชน นายวิชาญ เคน
ถาวร และทาง Facebook : “เตาแก๏สชีวมวล 900บาท เตาประหยัดพลังงาน” โดยวิทยากรชุมชน นายป๓ญญา จุล
จินดา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และเพ่ือขายเตาประหยัดพลังงาน 
 
อภิปรายและสรุปผลการด าเนินการ 

จากผลการด าเนินการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน ตั้งแตํปี 2557-2560 โดยใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลาย ท าให๎การด าเนินการส าเร็จไปได๎ด๎วยดี เกิดเครือขํายการ
เรียนรู๎ในชุมชนและสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ ทีมงานสร๎างความรํวมมือกับภาคีสมาชิกตํางๆ และเครือขํายชุมชน สามารถผลิตเตา
ประหยัดพลังงานเพ่ือจ าหนํายในชุมชนและท่ัวประเทศไมํน๎อยกวํา 300 ใบ สามารถสร๎างรายได๎มากกวํา 150,000 
บาทตํอปี (300 ใบ x 500 บาท) ลดรายจํายจากการใช๎แก๏สหุงต๎มอยํางน๎อย 38,000 บาท/เดือน หรือเทํากับ 
456,000 บาท/ปี (300 ใบ x 1,520 บาท) เกิดฐานเรียนรู๎เกษตรพลังงานสร๎างสรรค๑ชุมชนต าบลทุํงลาน และใช๎
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให๎ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอยูํดีมีสุข การใช๎เตาประหยัดพลังงาน
ชํวยเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี มีการแบํงป๓น เอ้ือเฟ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ลดป๓ญหามลพิษในชุมชนจากการเผา
เศษไม๎ และกิ่งไม๎ที่เป็นสาเหตุของมลพิษ ลดความขัดแย๎ง เกิดเครือขํายการใช๎ประโยชน๑วัสดุเหลือใช๎ และการใช๎
ทรัพยากรพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

จากการบูรณางานวิจัยกับการการเรียนการสอนและการถํายทอดเทคโนโลยี เตาประหยัดพลังงานแกํ
ชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนให๎เข๎มแข็ง กํอเกิดประโยชน๑รํวมกันของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (mutual benefits) เกิด
การเรียนรู๎รํวมกันและน าไปสูํผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) ที่เป็นประโยชน๑ตํอ
นักศึกษา อาจารย๑ และชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีเตาจึงน าไปสูํการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรรํวมกันจ านวน 2 ใบ 
และเกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (measurable social impact) ทั้งด๎านเทคโนโลยีเตาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ๑พลังงาน การสร๎างสรรค๑เศรษฐกิจ สังคม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํงผลตํอการ
ขับเคลื่อนชุมชน 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I
http://www.youtube.com/
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บทสรุป 
          จากผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 พบวํา คะแนนองค๑ประกอบด๎าน
งานวิจัย ได๎ระดับคะแนนอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ โดยเฉพาะผลงานการตีพิมพ๑ในระดับคะแนนเทํากับ 2.05  ซึ่ง
สะท๎อนให๎เห็นถึงการบริหารจัดการด๎านงานวิจัยยังไมํได๎ประสิทธิภาพเทําที่ควร ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่ง
เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก จึงได๎น า การจัดการความรู๎ (KM) มาเป็นเครื่องมือชํวยขับเคลื่อน ผลจากการจัดการความรู๎ 
(KM) ด๎านงานวิจัย สํงผลให๎เกิดการขับเคลื่อนด๎านงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณสูงขึ้น และผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํเพ่ิมมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย , การบริหารงานวิจัย 
 
Summary 
          The results of the study on quality assurance of education in the academic year B.E. 
2557 found that the score of university’s research part was not satisfactory. In particular, the 
score for publication was 2.05 which reflected the weakness of the research management. The 
Research and Development Institute(RDI)which has the main responsibilities on the promoting 
and supporting the university researches. The Knowledge management (KM) was used by the 
RDI as a tool for driving research. The results of using KM on the research showed the better on 
the research administration and increasing the effectiveness on research including increasing 
the financial support for research and the increasing number of academic publications. 

 
Keyword :  Knowledge management of research, The management of research 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาในเขตภาคใต๎ มีการจัด
การศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดได๎แกํ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
โดยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ก าหนดไว๎ 4 ประการ ได๎แกํ 
   1.  ผลิตก าลังคนด๎านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร๎อม

เข๎าสูํอาชีพ 
    2.  สร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ๑ และนวัตกรรมสูํการผลิต การบริการที่สามารถถํายทอดและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
     3.  ให๎บริการวิชาการแกํสังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให๎มีความสามารถ ในการแขํงขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นอยํางยั่งยืน 
       4.  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม 
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    ในการท างานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎มอบหมายให๎สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
หนํวยงานกลางที่รับผิดชอบ มีหน๎าที่ประสานแหลํงทุนและจัดสรรทุนเพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการวิจัย จัด
กระบวนการเสริมสร๎างศักยภาพตลอดจนพัฒนาทักษะในการด าเนินการวิจัย มีการขยายความรํวมมือกับสถาบัน
วิชาการอ่ืนๆ สํงเสริมให๎นักวิจัยท าวิจัยที่กํอให๎เกิดการประโยชน๑ตํอชุมชนสังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้น 
ด าเนินการจัดกิจกรรม จัดเวที หรือเข๎ารํวมกับหนํวยงานอ่ืน เพ่ือผลักดันให๎นักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีตํางๆ 
รวมถึงตีพิมพ๑ลงวารสารที่ได๎รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสํงเสริมให๎นักวิจัยที่มีความสามารถ 
สร๎างสิ่งประดิษฐ๑ นวัตกรรมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เข๎าสูํไทยแลนด๑ 4.0  
 การบริหารจัดการงานวิจัยให๎ประสบผลส าเร็จได๎นั้น คะแนนที่ได๎รับจากการประกับคุณภาพการศึกษา 
(SAR) ในแตํละป ีเป็นตัวบํงชี้ที่ส าคัญประการหนึ่งที่แสดงให๎เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ 
ในการบริหารจัดการ ผลจากการรายงานการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557 พบวํา ในองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง 
ด๎านงานวิจัย คะแนนโดยภาพรวมในองค๑วิจัย ได๎ระดับคะแนน อยูํที่ 3.46  โดยคะแนนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร๎างสรรค๑ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํ ได๎ระดับคะแนน 2.05  ซึ่งเป็นคะแนนที่ถือได๎วําอยูํในระดับต่ าหรือพอใช๎
 ป๓ญหาดังกลําว ท าให๎สถาบันวิจัยและพัฒนา ต๎องทบทวนผลการด าเนินการ หาสาเหตุ รวมทั้งหาวิธีการ
แก๎ไข หนทางหนึ่งที่เป็นแนวทางได๎อยํางดี คือ การน าการจัดการความรู๎ (KM) เข๎ามาเป็นตัวชํวยในการบริหาร
จัดการ โดยมีความเชื่อตาม วิจารณ๑ พาณิช (2548) ที่กลําวไว๎วํา การจัดการความรู๎ คือ เครื่องมือที่ใช๎ในการบรรลุ
เปูาหมายอยํางน๎อย 4 ประการไปพร๎อมๆ กัน ได๎แกํ  1) บรรลุเปูาหมายของงาน 2) บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน  
3) บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค๑กรไปสูํ ทั้งในสํวนของผู๎ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู๎บริหาร ปรับกระบวนการท า
วิจัย รวมถึงสร๎างกลยุทธ๑ตํางๆ  เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให๎บรรลุเปูาหมายสามารถผลิตงานวิจัยที่ได๎มากข้ึนกวําเดิม  
 
วิธีการด าเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา น าแนวทางการจัดการความรู๎มาใช๎ โดยมีกระบวนการตํางๆ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดประชุม การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) ด๎านการวิจัย 
โดยเลือกใช๎วิธีการ แบํงป๓นความรู๎ (Knowledge Sharing) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน โดยแบํงเป็นการสนทนา
เฉพาะกลุํม(Focus group) 3 กลุํม ได๎แกํ 

1) กลุํมผู๎บริหาร 
2) กลุํมนักวิจัย 
3) กลุํมผู๎ประสานงานวิจัย 

โดยในแตํละกลุํมจะรํวมกันแบํงป๓นความรู๎ เลําถึงประสบการณ๑การท างานและมองป๓ญหาตํางๆที่เห็น
ในด๎านงานวิจัย และรํวมกันก าหนดแนวทางแก๎ไขป๓ญหา ผํานประสบการณ๑และมุมองผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎ อง  ทั้งนี้ใน
แตํละกลุํมจะมีเจ๎าหน๎าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าแตํละกลุํม เพ่ือบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ของแตํ
ละกลุํม 

2. น าผลที่ได๎จากการประชุมกระบวนการจัดการความรู๎เหลํานั้น น าเข๎าสูํกระบวนการบริหารจัดการให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้นให๎ออกมาเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน สํงผลตํองานวิจัยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลการด าเนินงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดประชุมการจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย (KM) ขึ้น ระหวําง วันที่ 28 -29 

กุมภาพันธ๑ 2559 โดยใช๎วิธีการแบํงป๓นความรู๎ (Knowledge Sharing) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน โดยแบํงเป็น
การสนทนาเฉพาะกลุํม(Focus group) 3 กลุํม ได๎แก ํ

1) กลุํมผู๎บริหาร 
2) กลุํมนักวิจัย 
3) กลุํมผู๎ประสานงานวิจัย 
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ผลจากการประชุมท าให๎เห็นป๓ญหาที่ส าคัญในแตํละกลุํมดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมื่อเห็นป๓ญหาที่แตํละกลุํมได๎สกัดออกมา แตํละกลุํมได๎ท าการเสนอแนะแนวทาง จะได๎แนวทาง
ปฏิบัติรํวมกัน  
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มผู้
ประสาน
งานวิจัย 

กลุ่ม
ผู้บริหาร 

กลุ่ม
นักวิจัย 

 การด าเนินงานด๎านงานวิจัยไมํชัดเจน 
 อํอนการประชาสัมพันธ๑ 
 ระบบและกลไกไมํเอ้ือประโยชน๑ใน

การท าวิจัย 
 ขาดระบบการติดตาม 

 ขาดแรงจูงใจในการท าวิจัย 
 ขาดความเชี่ยวชาญในการท าวิจัย 
 ได๎รับความยุํงยากในการเบิกจําย 
 ไมํทราบแหลํงตีพิมพ๑ผลงาน 

 งานเยอะ  ท าไมํทัน 
 ไมํเข๎าใจวิธีการเก็บข๎อมูล 
 เก็บข๎อมูลไมํถูกต๎อง 

1. รํางระบบและกลไกที่ เ อ้ือ
ประโยชน๑ตํอการท าวิจัย 

 

3. รํางแนวทางการจัดเก็บ
ข๎อมูลพร๎อมก าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติ ง านในแตํละ
กิจกรรม 

2. เสนอโครงการตํางๆ ที่จะชํวย
เสริมความช านาญให๎กับนักวิจัย 
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 จากประเด็นที่ได๎รับจากการจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ด าเนินการสานตํอ 
จนได๎เกิดผลการด าเนินการดังตํอไปนี้ 

 ด๎านระบบและกลไก  ด าเนินการผลักดัน ระเบียบ และออกประกาศตํางๆ ขึ้นในปี 2559 และปี 
2560 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักวิจัยมีระบบและกลไกที่เอ้ือประโยชน๑ตํอการท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  ตัวอยําง
ของระเบียบและประกาศท่ีเพ่ิมข้ึนมา เชํน 

- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วยการใช๎จํายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วยการจํายคําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุมิ 
พิจารณาข๎อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประมวลผลงานวิจัยและต๎นฉบับบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ๑เผยแพรํ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  

- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วย เรื่อง กองทุนสํงเสริมและพัฒนา
หนํวยวิจัย พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนั บสนุนให๎
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ๑การสนับสนุนให๎
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ตํางประเทศ พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง: การติดตามประเมินผล การสํง
รายงานฉบับสมบูรณ๑และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง: หลักเกณฑ๑การสนับสนุน
คําตอบแทนการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ 2559 

- ฯลฯ 
 ด าเนินการปรับปรุงฐานข๎อมูลสารสนเทศงานวิจัยเพ่ือการบริหารงานวิจัย โดยผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึง

ฐานข๎อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได๎อยํางสะดวกยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ : ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RISS) 
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ระบบสารสนเทศงานวิจัยศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System ) หรือ (RISS) เป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท าให๎ข๎อมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นระบบ สารสนเทศมีความถูกต๎อง แมํนย า รวดเร็วในการเข๎าถึงและมีความทันสมัย 
โดยแบํงระดับการเข๎าถึง(User) สารสนเทศงานวิจัยออกเป็น 4 สํวนหลัก คือ 

1. ผู๎ใช๎ทั่วไป/สาธารณะ (Public User) : สามารถค๎นหาข๎อมูลงานวิจัย(ที่แล๎วเสร็จ)ผํานระบบ Internet(
ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว) 

2. ผู๎ใช๎ในระดับคณะ/หนํวยงาน (Clients User): แสดงสารสนเทศงานวิจัย(ข๎อมูลงานวิจัยต๎นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ า) สรุปของหนํวยงานตนเองเทํานั้น โดยไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลงานวิจัยของหนํวยงานอ่ืนๆได๎
(ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว) 

3. ผู๎ใช๎ในระดับมหาวิทยาลัย (Manager User): แสดงสารสนเทศงานวิจัย(ข๎อมูลงานวิจัยต๎นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ า)สรุปของทุกคณะ/หนํวยงานเป็นภาพรวมสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย(ด าเนินการเรียบร๎อย
แล๎ว) 

4. ผู๎ใช๎ที่เป็นนักวิจัย (Researcher) : นักวิจัยที่มีรายชื่ออยูํในระบบสามารถสํงข๎อเสนอโครงการวิจัยทุก
งบประมาณเข๎าสูํระบบเพ่ือรับการพิจารณาและสามารถแสดงข๎อมูลโครงการวิจัยที่เสนอขอของตนเองได๎(ต๎นน้ า) ,
แสดงข๎อมูลการด าเนินการโครงการวิจัยของตนเอง(กลางน้ า)และแสดงข๎อมูลการน างานวิจัยไปตีพิมพ๑เผยแพรํ การ
น างานวิจัยเข๎ารํวมน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการ (Proceeding) และการน างานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ตาม
แบบฟอร๑ม FM4-01ของตนเองได๎ (ปลายน้ า) (อยูํในชํวงพัฒนาใน v.2) 

แนวคิดในการพัฒนาระบบและการให๎ได๎มาซึ่งสารสนเทศในทุกระดับชั้นเกิดจากการระดมความคิด การ
สะท๎อนป๓ญหาและจัดการความรู๎(KM) ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stake holder)กับระบบน ามาออกแบบเป็นแนวคิด
ของระบบ ดังภาพประกอบModel การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ : Model การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 

ระบบ 
RISS หน่วย 

งาน

น าเข้า

ระบบ

รายงาน 
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 ด าเนินการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ผํานชํองทางตํางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชํน หนังสือ
ราชการ สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) เป็นต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักวิจัยด าเนินงานวิจัย 

เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยให๎มากขึ้นตัวอยํางโครงการที่จัด อาทิ
เชํน 

- โครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑เผยแพรํ 
- โครงการปรับปรุงต๎นฉบับบทความวิชาการสูํมาตรฐานการตีพิมพ๑ในระดับชาติและนานาชาติ 
- โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 

 ด าเนินการออกแบบแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ให๎กับผู๎
ประสานงานวิจัย ใช๎เป็นแนวปฏิบัติรํวมกัน  กํอให๎เกิดความถูกต๎อง และสามารถด าเนินการเก็บข๎อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
ตัวช้ีวัดแห่งความส าเร็จ 

 พัฒนาการ ของ งบประมาณด้านวิจัย มทร.ศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website Facebook 
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 ผลระดับคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านงานวิจัยในรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2557 - 2559 
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บทสรุป  

โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ (ฟิสิกส๑) ระดับประถมศึกษา จัดขึ้นโดยหลักสูตร
รายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี
วัตถุประสงค๑หลักคือ เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑จากแหลํงเรียนรู๎จริงในห๎องปฏิบัติการ 
ได๎มีโอกาสใช๎อุปกรณ๑ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ เปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ สร๎างวิสัยทัศน๑
และเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑จากการเรียนรู๎ในห๎องปฏิบัติการ นอกจากนี้กิจกรรมดังกลําวยังสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัยกับหนํวยงานภายนอก โดยระยะเวลาด าเนินการของโครงการ ระหวํางวันที่ 13 กรกฎาคม 
2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
สงขลา จ านวน 40 คน จากการจัดโครงการพบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได๎ฝึกทักษะการทดลองทางฟิสิกส๑ใน
ห๎องปฏิบัติการ สามารถเข๎าใจการเรียนวิชาฟิสิกส๑ได๎ดีข้ึน และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑  

ค าส าคัญ : ทักษะปฏิบัติการ ฟิสิกส๑ ประถมศึกษา 

Summary  
 Supplementary activities for scientific laboratory skills (Physics) for primary school 
students were arranged by science program, department of general education, Rajamangala 
University of Technology, Srivijaya. The objective of the project was to open an opportunity for 
students to do experiments in the Laboratory. Students can use scientific equipments and this 
could open the world of scientific learning and create a vision and good attitude towards 
science.  
Moreover, the project can establish collaboration between the university and outside agencies. 
The project was arranged during 13 July-24 August, 2017. The participants were 40 of students 
(grade 5) from Anuban Songkhla School. The results showed that students were satisfied with 
the physics experiment practicing in a laboratory, they had better understanding in Physics and 
showed good attitude towards science learning. 

Keyword : Scientific laboratory skills Physics Primary school 
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บทน า  
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร๑ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูรวมกัน ในภาวะ
แวดลอม ที่แตกตางกัน ผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยวิธีที่หลากหลาย และเนนการใชวิธีที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ควร
ใชสื่อตาง ๆ และ การลงมือปฏิบัติใหมากกวาวิธีบรรยาย การเรียนรูวิทยาศาสตร นั้นผูเรียนจ าเปนเรียนรูเรื่อง
ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร การสืบคนและการทดลอง และวิธีการใชเหตุผลเพ่ือใหเกิด ความซาบซึ้งใจใน
การคนพบและแนวคิดของวิทยาศาสตร และติดตามความคิดของนักวิทยาศาสตรเพ่ือสรางแนวทาง การเรียนรูของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังตองสื่อสารใหผูอ่ืนเรียนรู เรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับรูมา การเรียนรูเพ่ือกาวผานไป สูโลก
ยุคใหม ผูสอนตองยอยและสกัดความรูใหงายลง เพ่ือให ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระส าคัญอยางแทจริง รายละเอียด
ปลีกยอยอาจสอนเสริมหรือใหผ ูเรียนไปเรียนรูเพ่ิมเติมเอง การ ประเมินผลการเรียนรูความเปนการประเมินตาม
สภาพจริง ขณะที่มีการเรียนการสอน จึงท าใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรประสบผลส าเร็จทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและ กาวขามไปสูยุคอนาคตไดอยางมั่นใจ ไมวาจะเปนระดับ AEC และระดับโลก (สมเกียรติ, 
2556)  
 ในปลายศตวรรษท่ี 20 มีการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนโดยลดทอนความรูที่ไมจ าเปนตอการเรียน
รู การจัดการเรียนรูเปลี่ยนแปลง โดยเนนเฉพาะสาระที่ส าคัญและใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry) เปนรากฐาน
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร (Toplis, 2011) ผูเรียน สามารถหาความรูไดจากการสืบเสาะ แตยังไมเขาใจการเรียนรู 
วิทยาศาสตรตามธรรมชาติที่ควรเปน นอกจากนี้ปฏิบัติการสวนใหญที่พบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทย เปนบทปฏิบัติการที่เลียนแบบมาจากตางประเทศ และตัวอยางตางๆ ที่พบในบทเรียนเปนตัวอยางที่ไกลตัวผู
เรียน ท าใหผู๎เรียนเขาใจกลไกการท างานของวิทยาศาสตรไดยาก ดังนั้นการ เรียนรูในปจจุบันจึงปรับเปลี่ยนมาเป
นหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และควบคุมมาตรฐานโดยใชสาระแกนกลาง และตัวชี้วัดรวมกันทั้ง
ประเทศ หรือที่เรียกวา หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธการ, 2551) ปจจุ
บันการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีจุดประสงค เพ่ือเรียนรูกลไกการท างานของวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นตาม ธรรม
ชาติเปนหลัก (Linn and Eylon, 2011; Toplis, 2011) ส าหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน กลุ
มสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตรจ าแนกออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก สิ่งมีชีวิตและกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตและ
สิ่งแวดลอม สาร และสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดา
ราศาสตรและอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

วิทยาศาสตร๑เป็นสาขาที่มีความส าคัญและมีบทบาทตํอการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนการสอนด๎ าน
วิทยาศาสตร๑ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑นั้น จ าเป็นต๎องมีการวางรากฐานการเรียนรู๎ตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษา ดังนั้น
แหลํงเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร๑จึงถือเป็นป๓จจัยส าคัญที่จะพัฒนาทักษะผู๎เรียนให๎มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร๎างสรรค๑ คิดวิเคราะห๑แก๎ป๓ญหา เน๎นทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎และสร๎าง
องค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญของทักษะการ
เรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ จึงมีการจัดตั้งโครงการห๎องเรียนพิเศษ “โครงการพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑” ซึ่ง
เน๎นการเรียนการสอนทางด๎านวิทยาศาสตร๑เป็นส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด๎านการเรียนให๎กับ
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลาจึงได๎มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ให๎กับนักเรียน
โครงการพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให๎นักเรียนได๎ท าการทดลองทางด๎านวิทยาศาสตร๑ใน
ห๎องปฏิบัติการหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่วไป ได๎เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหนํวยงานของมหาวิทยาลัยตํอการให๎บริการทาง
วิชาการแกํสังคม หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑จึงขอด าเนินโครงการ “กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร๑(ฟิสิกส๑)” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านการเรียนการสอน อันเป็นการเสริมทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ
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จริงให๎กับนักเรียน น าไปสูํการเปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎และสร๎างเจตคติตํอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ อันถือเป็นการ
วางรากฐานในการพัฒนาบุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร๑ของประเทศ 
 วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ 

1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ จากแหลํงเรียนรู๎จริง 
2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีโอกาสใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ 
3. เพ่ือให๎นักเรียนสามารถแก๎ไขป๓ญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
4. เพ่ือสร๎างเจตคติท่ีดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร๑ 
5. เพ่ือสร๎างความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับหนํวยงานภายนอก 

 สถานที่ด าเนินการ 
  ห๎องปฏิบัติการ หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร๑  
 
วิธีการด าเนินงาน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) 
1. หนํวยงานที่ประสงค๑ขอรับบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑แจ๎งความประสงค๑มายังหลักสูตร
รายวิชาวิทยาศาสตร๑ 
2. หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ ก าหนด วัน-เวลา ที่จะให๎บริการ 
3. จัดท าแบบเสนอและขออนุมัติด าเนินโครงการบริการวิชาการที่กํอให๎เกิดรายได๎ เสนอตํอมหาวิทยาลัย  
4. ประสานงานกับโรงเรียนอนุบาลสงขลา ที่ขอรับบริการทางวิชาการ    

การด าเนินงานตามแผน (D_Do) 
จัดเตรียมการเพื่อด าเนินโครงการตามภาระงาน ดังตํอไปนี้  
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารคูํมือในการรับบริการการใช๎ห๎องปฏิบัติการส าหรับผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 
2. จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการส าหรับการจัดโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ๑และสารเคมีตํางๆ 
3. ด าเนินการจัดโครงการ “กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร๑ (ฟิสิกส๑)” ตามตารางก าหนดการ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) 
สรุปผลการประเมิน           

การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (A_Act) 
1. แบบสอบถาม              
2. การสังเกตการณ๑จากผู๎เข๎ารํวมโครงการ        
ตัวช้ีวัด / เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 
1. อาจารย๑ (คณะกรรมการด าเนินงาน)  จ านวน    6 คน 
2. เจ๎าหน๎าที่ (คณะกรรมการด าเนินงาน)  จ านวน    5 คน 
3. นักเรียนจากภายนอก    จ านวน    40 คน 
4. อ่ืนๆ (อาจารย๑ผู๎ควบคุม)   จ านวน    2 คน 
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เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได๎ความรู๎เพ่ิมเติมในวิชาวิทยาศาสตร๑ 
2. นักเรียนมีโอกาสได๎ใช๎อุปกรณ๑ในห๎องปฏิบัติการ 
3. นักเรียนมีโลกทัศน๑ วิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล และมีเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ 
4. นักเรียนได๎รู๎บทบาทความรํวมมือของ มทร. ศรีวิชัย และมีทัศนคติที่ดีตํอมหาวิทยาลัย   
 
สรุป  
 ด้านผลผลิต 

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา จ านวน ๔๐ คนได๎มีโอกาสในการฝึกทักษะการทดลองทางฟิสิกส๑
ในห๎องปฏิบัติการ 

 ด้านผลลัพธ์ 
 นักเรียนผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เพ่ิมข้ึน มีโอกาสใช๎ อุปกรณ๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ จากแหลํง
เรียนรู๎จริง ท าให๎รู๎จักการเรียนรู๎โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และสร๎างเจตคติตํอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร๑ 
 ด้านผลกระทบ 
 เพ่ือเปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ สร๎างวิสัยทัศน๑และเจตคติท่ีดีตํอวิทยาศาสตร๑ และเป็น
การสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
 นักเรียนสามารถเข๎าใจการเรียนวิชาฟิสิกส๑ได๎ดีข้ึน  
การประเมินผลโครงการ 
 ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินโครงการ 
1. การจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีป๓ญหาคือ มีผู๎แจ๎งความประสงค๑ขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ห๎องปฏิบัติการมีไมํ
เพียงพอ ท าให๎การจัดโครงการนี้สามารถรองรับนักเรียนผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เพียง 40 คน ท าให๎นักเรียนบางสํวน
เสียโอกาสในการเรียนรู๎ 
2. หนํวยงานที่ขอรับบริการติดตํอเข๎ามาในชํวงเวลากระชั้นชิด ท าให๎มีระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่เรํงดํวน 
 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงในการจัดท าแผน/โครงการครั้งต่อไป 
1. ควรมีการจัดโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง และมีการวางแผนการเรียนวิทยาศาสตร๑รํวมกันระหวํางโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย และควรมีการสนับสนุนให๎โรงเรียนในพ้ืนที่ชนบทได๎มีโอกาสในการรํวมโครงการเพ่ือลดชํองวํางทาง
การศึกษา 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ๑โครงการลํวงหน๎าไปยังหนํวยงานที่สนใจและประกาศเปิดรับอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน
ชํวงเวลาที่แนํนอนเป็นประจ าทุกปี 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
“โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” 

 

 
      (ก)      (ข) 

ภาพที่ 1: ภาพด าเนินการกิจกรรม (การทดลองเรื่อง ตัวต๎านทานและวงจรไฟฟูา) 
 

 
 

ภาพที่ 2:  ภาพด าเนินการจัดกิจกรรม (การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่เชิงเส๎น) 
 

 
 

ภาพที่ 3:  ภาพด าเนินการจัดกิจกรรม (การทดลองเรื่อง แสงและการมองเห็น) 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก  

ระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Technology Transfer of Biomass stove Production for Using as Alternative 

Energy Source at Household Level Following the Sufficiency Economy 
Philosophy  
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บทสรุป 

การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกอยํา งยั่งยืนโดยน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ นักวิชาการ ผู๎น าท๎องถิ่นและชุมชนได๎รํวมกัน
สร๎างศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ณ บ๎านปุาพงศ๑ หมูํที่ 9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง โดยน าการจัดการความรู๎หลายประเด็นใช๎ในการวางแผนและการบริหารจัดการ อาทิ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และ
ท างานพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรีย
สนทนา) การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) และ ทีมข๎ามสายงาน (Cross-Functional Team) 
เป็นต๎น สามารถชํวยลดคําใช๎จํายให๎แตํละครัวเรือนในการใช๎เตาชีวมวลแทนแก๏สหุงต๎ม LPG ได๎ไมํน๎อยกวําเดือนละ 
1 ถัง คิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 400 บาทตํอเดือน หรือประมาณปีละ 4,800 บาทตํอครัวเรือน สามารถสร๎าง
วิทยากรชุมชนที่มีทักษะในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎เป็นอยํางดี จ านวนไมํน๎อยกวํา 5 คน และ
ชุมชนได๎รวมกลุํมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นกิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือสร๎างรายได๎และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํ
ชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการจ๎างงาน สร๎างเครือขํายระหวําง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นไปตามยุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 
2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลังงานทดแทนและสร๎างจิตส านึก
และเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
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Summary    
Technology transfer for biomass stove production for using as sustainable alternative energy at 
household level followed the King’s philosophy of sufficiency economy in practice. The 
academicians, the local and community administrators had set up a learning center of 
technology transfer for alternative energy production and train community disseminators for 
transferring the biomass stove technology production in Papong M.9, Tamot district, Phatthalung 
province with model of biomass stove and learning aids. In order to fulfill this target, it needs 
various knowledge managements to plan and manage the alternative energy village such as the 
communities of practice or CoP, the Study Tour, Coaching, Mentoring, Action Learning, Dialogue, 
Storytelling and Cross-Functional Team. There are at least five community disseminators to 
distribute the knowledge and demonstrate how to produce biomass stove. The households can 
reduce their cost of LPG at least 1 tank a month with can reduce the expense approximately 
400 baht/month/house or approximately 4,800 baht/year/house.  In addition, alternative energy 
village members have created a community enterprise principally based on their local 
knowledge and resources for both commercial and social aims and objectives. This is followed 
strategic plan of Ministry of Energy called Alternative Energy Development Plan: AEDP2015.  

 
ค าส าคัญ : เตาชีวมวล พลังงานทางเลือก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู๎ 
 
บทน า 

การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง เป็นผลมาจากนโยบายสํงเสริมการผลิต
การใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยการใช๎งานจะอยูํในรูปของพลังงานไฟฟูา พลังงานความร๎อน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ในแผนบูรณาการพลังงานแหํงชาติ กระทรวงพลังงานได๎ทบทวนการจัดท าแผนพลังงาน 5 
แผนหลัก ในชํวงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล๎องกับรอบของการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ได๎แกํ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย แผนอนุรักษ๑พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก แผนการจัดหาก๏าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง โดยในการจัดท า 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) ซึ่ง
จะให๎ความส าคัญในการสํงเสริมการผลิตพลังงาน จากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยูํภายในประเทศ ให๎ได๎เต็มตาม
ศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด๎วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลัง งาน
ทดแทนเพ่ือผลประโยชน๑รํวมในมิติด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชน  โดยมียุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทน มีกลยุทธ๑ในการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลังงานทดแทน การ
สร๎างจิตส านึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎านพลังงานทดแทน โดยการสร๎างความตระหนักและความรู๎ความ
เข๎าใจตํอการผลิตการใช๎พลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการฐานข๎อมูลด๎านพลังงานทดแทนกลยุทธ๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ และข๎อมูลสถิติ
พลังงานทดแทนกลยุทธ๑ พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทน เพื่อสร๎างความสามารถในการ
ใช๎ประโยชน๑จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และพัฒนาเครือขํายด๎านพลังงานทดแทนที่
เกี่ยวข๎อง และสนับสนุนการมีสํวนรํวมของเครือขํายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน, 2558) 
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จากการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพจากมูลสัตว๑และเศษขยะอินทรีย๑ ณ ชุมชนตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยได๎รับงบสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2557 2558 และ 2559 สามารถชํวยลดคําใช๎จํายทั้ งเรื่องการใช๎พลังงานในการหุงต๎มแทนแก๏ส LPG ได๎
เป็นอยํางดี สามารถลดต๎นทุนเรื่องปุ๋ยอินทรีย๑ที่ผํานการยํอยสลายแล๎วที่ได๎จากการหมักแก๏สชีวภาพ ชํวยลดป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อม มีวิทยากรชุมชนที่ผํานการอบรมและฝึกปฏิบัติการสามารถถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพ
และแก๎ป๓ญหาระบบการผลิตแก๏สชีวภาพของชุมชน มีศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพให๎
ชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป อยํางไรก็ตามในการผลิตแก๏สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกของชุมชนนั้น มีข๎อจ ากัดกับ
ครัวเรือนที่ไมํมีการเลี้ยงสัตว๑หรือไมํมีพ้ืนที่เพียงพอในการผลิตบํอแก๏สชีวภาพ ดังนั้นการผลิตพลังงานทางเลือกใน
รูปแบบอื่น ๆ จึงมีความจ าเป็น เนื่องจากชุมชนมีอาชีพหลักคือการท าสวนยางพารา เศษกิ่งไม๎ยางพาราหรือไม๎อ่ืน 
ๆ มีเพียงพอในการน ามาใช๎ประโยชน๑แปรสภาพเป็นพลังงานความร๎อนเพ่ือใช๎เป็นพลังงานการหุงต๎มในครัวเรือน 
เพ่ือลดคําใช๎จําย เพ่ิมรายได๎ และนอกจากนี้ยังเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะบางสํวน และสามารถน า
ขี้เถ๎าที่เกิดจากการเผาชีวมวลไปใช๎ประโยชน๑ในการท าวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือการเพาะปลูกพืชตํอไป  จากการศึกษา
ของ รุ๎งคราญ และคณะ (2553) พบวําประสิทธิภาพของเตาชีวมวลส าหรับเชื้อเพลิงที่ เป็นไม๎ฟืนยางพาราสูงกวํา
เตาถํานไม๎ที่ผํานการเผาไหม๎มากํอน และสามารถใช๎เวลาในการท าให๎น้ าเดือดเร็วกวําเตาถํานและอุณหภูมิเปลวไฟ
ขณะน้ าเดือดเป็น 750 องศาเซลเซียส สูงกวําอุณหภูมิเปลวไฟจากเตาถํานมาก ดังนั้นการถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎น ามา
แก๎ป๓ญหาให๎ชุมชนและยังมีเปูาหมายในการสร๎างวิทยากรชุมชนเพ่ือเป็นผู๎ที่สามารถํายทอดทั้งองค๑ความรู๎และ
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในชุมชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป ตลอดจนสํงเสริมให๎ชุมชนผลิตใช๎ในครัวเรือนเพื่อลด
ต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านพลังงานและจ าหนํายเตาชีวมวลเพ่ือเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนด๎วย 

 
วิธีการด าเนินงาน  

ในการบริหารจัดการหมูํบ๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี “หมูํบ๎านพลังงานทางเลือก”  ให๎มีศูนย๑เรียนรู๎
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลขึ้นในชุมชนและมีการฝึกปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิทยากรชุมชนให๎มีความ
ช านาญในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลนั้น ได๎มีการ ก าหนดเปูาหมายผลิต/ผลลัพธ๑ และตัวชี้วัดของ
การด าเนินโครงการ ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

1. จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่น าเทคโนโลยีที่ได๎รับการถํายทอดไปใช๎
ประโยชน๑ (เฉพาะหมูํบ๎านแมํขําย วท. ขยายลูก) 

หมูํบ๎า
น/

ชุมชน 

2 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถํายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
2.1 เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล  

 
เรื่อง 

 
1 

3. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร๎างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ที่
ถํายทอด   

คน 5 

4. จ านวนผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี                         คน 30 
5. ร๎อยละ 50 ผู๎รับการถํายทอดน าไปใช๎ประโยชน๑ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
6. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ด าเนินการใน
ระดับดี-ดีมาก 

ร๎อยละ 80 
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การน าเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในการด าเนินกิจกรรมเริ่มต๎นจาก เวทีเสวนา 
(Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) และ การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) มาใช๎ในการ
บริหารจัดการหมูํบ๎านพลังงานทางเลือกปีที่ 2 โดยจัดให๎มีเวทีเสวนาระหวํางนักวิชาการ ผู๎น าชุมชน วิทยากรจาก
ชุมชนอ่ืนที่เคยเข๎ารํวมโครงการและมีความช านาญในการผลิตเตาชีวมวล รํวมทั้งผู๎ที่เคยผํานการอบรมผลิตเตาชีว
มวลจากหลากหลายหนํวยงาน และผู๎สนใจทั่วไป ได๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เลําเรื่องจากประสบการณ๑ตรง เพ่ือเป็น
ในการข๎อมูลและข๎อเสนอแนะในการผลิตเตาชีวมวล ข๎อดีข๎อเสียของเตาชีวมวลแตํละแบบ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เทคนิคตําง ๆ ในการผลิตเตาชีวมวลส าหรับครัวเรือน และมีใช๎การจัดการความรู๎เกี่ยวกับ ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Communities of Practice หรือ CoP) จากการบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลส าหรับ
ครัวเรือนเพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกแกํชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งเคยมีและไมํมีประสบการณ๑การผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ และการผลิต
เตาชีวมวลมากํอน ได๎ฟ๓งบรรยายจากวิทยากรให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตเตาชีวมวลแตํละขั้นตอน
ไปพร๎อม ๆ กัน และชํวยเหลือ แนะน า ชํวยกันผลิตเตาชีวมวลของแตํละคนได๎ส าเร็จ  มี ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring System) ระบบพ่ีเลี้ยงชํวยเหลือกันในการการถํายทอดความรู๎แบบตัวตํอตัว จากผู๎ที่มีความรู๎และ
ประสบการณ๑มากกวําไปยังผู๎ที่มีความรู๎และประสบการณ๑น๎อยกวํา เนื่องจากการผลิตเตาชีวมวลมีขั้นตอนในการ
ผลิตที่ไมํงํายนัก ต๎องใช๎ความช านาญ และการดูแลอยํางใกล๎ชิดในการใช๎เครื่องมือที่มีอยูํอยํางจ ากัด  มี การประชุม
ระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เมื่อชุมชนมีทักษะในการผลิตเตาชีวมวลและได๎ใช๎ประโยชน๑จริงก็ได๎มี
การประชุมรวมกลุํมกันที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกเพ่ือผลิตเตาชีวมวลและพลังงาน
ทางเลือกอ่ืนเพ่ือเป็นสินค๎าจ าหนํายและหลังจากได๎อนุญาตให๎จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการน าการจัดการ
ความรู๎เรื่อง ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ได๎มีการจัดตั้งทีมอาจารย๑จากหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร๑ ถํายทอดองค๑ความรู๎ขั้นตอนในการผลิตเตาชีวมวล และทีม
อาจารย๑จากสาขาคหกรรมศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ ที่เข๎ามาสอนชุมชนแปรรูปอาหารได๎บูรณาการใช๎เตาชีวมวล
เป็นพลังงานในการหุงต๎ม สาขาการจัดการและสาขาการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในการวางแนวคิดการบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและ
วางแผนการตลาด หลังจากชุมชนได๎รวมกลุํมกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกตํอไป  
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากการจัดเสวนารํวมกันระหวํางนักวิชาการ ผู๎น าชุมชน และผู๎เข๎ารํวมโครงการ โดยมีนายบุญเติมภู รอง
เลื่อน นายอ าเภอตะโหมด ให๎เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก และ ดร.จเร สุวรรณชาต 
รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน๑ศิริ ผู๎ชํวยอธิการบดี ในฐานะผู๎จัดการคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มาเป็นเกียรติรํวมโครงการ  ระหวํางวันที่ 12-
13 กรกฎาคม 2560 นายวรรณ ขุนจันทร๑ รองสภาลานวัดตะโหมด นายธนินธรณ๑ ขุนจันทร๑ ประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชนเขาหัวช๎าง นายอภัย สุวรรณจินดา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตะโหมด และนายเจริญสิงห๑ 
ชนะสิทธิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 มารํวมต๎อนรับทีมวิทยากร อ านวยความสะดวกในการจัดโครงการ พร๎อมทั้งเข๎ารํวม
ทุกกิจกรรม ในการจัดเสวนาได๎ข๎อสรุปที่จะน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินโครงการ 
โดยน าชีวมวลเหลือใช๎จากการเกษตรน ามาผลิตเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกในการลดต๎นทุนในครัวเรือน และสร๎าง
ศูนย๑เรียนรู๎การถาํยทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งศูนย๑ฯ มีองค๑ความรู๎ ขั้นตอนและโมเดล
การเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกอยูํแล๎วในปีที่ผํานมา และด าเนินการเพ่ิมเติมองค๑
ความรู๎ เทคนิค ขั้นตอนและโมเดลในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ดังภาพประกอบที่ 1   
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ภาพประกอบที่ 1 เวทีเสวนาการรํวมกันระหวํางนักวิชาการ ผู๎น าชุมชน และผู๎เข๎ารํวมโครงการในการน๎อมน า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาชํวยลดต๎นทุนการใช๎พลังงานในการบริหารเป็นหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ บ๎านปุาพงศ๑ ม.9 ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง 
 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับการฝึกอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย๑เรียนรู๎การ
ถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก โดยเรียนรู๎จากวิทยากร และผู๎ที่เคยมีประสบการณ๑เข๎าอบรมกับหนํวยงานอ่ืน 
ๆ อาศัยหลัก ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) การสอนงาน (Coaching) และท างานพ่ี
เลี้ยง (Mentoring) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) ดังภาพประกอบที่ 2 จากนั้นก็ได๎จัดท าสื่อ
ขั้นตอนในการผลิตเตาชีวมวล โดยรวบรวมภาพกิจกรรมที่ผู๎เข๎าอบรมได๎มาฝึกปฏิบัติจริง และมีสื่อทั้งที่เป็นเอกสาร
และสไลด๑ส าหรับวิทยากรชุมชนในการถํายทอดความรู๎ ขั้นตอน ภาพกิจกรรม แกํผู๎สนใจมาศึกษาดูงานที่ศูนย๑การ
เรียนรู๎ฯ ดังภาพประกอบที่ 3 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 การฝึกอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยี

พลังงานทางเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 ไวนิลขั้นตอนการผลิตเตาชีวมวล 
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จากนั้นได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ทักษะแกํชาวบ๎านที่สนใจเป็นวิทยากรชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติจริงจากการจัดการความรู๎เรื่อง การเรียนรูโดย
การปฏิบัติ (Action Learning) ดังภาพประกอบที่ 4 และปรากฎเป็นภาพขําวกิจกรรมในหนังสือพิมพ๑ ดัง
ภาพประกอบที่ 5 นอกเหนือจากนั้นการจัดการความรู๎เรื่อง การสอนงาน (Coaching) และท างานพี่เลี้ยง 
(Mentoring) ชุมชนได๎รับการสอนงานและมีพ่ีเลี้ยงจากผู๎ที่เคยได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
และมีประสบการณ๑ช านาญในการผลิตเตาชีวมวลได๎น าประสบการณ๑นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม และฝึก
ปฏิบัติการจากวิทยากรจากโครงการ จากการเรียนรูจากการฝึกอบรมผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริงจากวิทยากรของโครงการ สํงผลให๎วิทยากรชุมชนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎
อยํางช านาญอยํางน๎อย จ านวน 5 คน มีผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีในการรํวมโครงการ 39 คน ผู๎รับการถํายทอด
น าไปใช๎ประโยชน๑ ร๎อยละ 100 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ด าเนินการในระดับดี - ดีมาก 
ร๎อยละ 96.58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 ผู๎เข๎ารํวมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการเป็น

วิทยากรชุมชน รํวมกับกิจกรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 5 ภาพขําวหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก หนังสือมติชนบท เทคโนโลยีชาวบา๎น ปีที่ 29 ฉบับที ่653 

วันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 654 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 
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วิทยากรชุมชนได๎ฝึกการเป็นวิทยากรอบรมให๎แกํนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากการออกบูธ
รํวมกับอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และการเข๎ารํวมจัดเสวนา สาธิตการใช๎เตาชีวมวลทอด "หนมเบซ า" ในงาน คนโหมด 9 
ยํางตามรอยพํอ ดิน น้ า ปุา ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมให๎ความสนใจเรียนรู๎และสั่งซื้อเตาชีวมวลเพ่ือใช๎ในครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นยังมีผู๎สนใจประยุกต๑การ
ผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญํเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตธุรกิจการท ากล๎วยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนที่จะตํอ
ยอดในการพัฒนาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญํข้ึนให๎เหมาะสมกับกระทะใบใหญํ และแก๎ป๓ญหาการใช๎ไม๎ฟืนในปริมาณ
มากในการเผาไหม๎เชื้อเพลิงตํอไป เป็นไปตามนิยามการจัดการความรู๎ของ Ryoko Toyama (2002) กลําววํา การ
จัดการเพ่ือเอ้ือใหเกิดความรูใหมโดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคกรอยํางเปนระบบเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมที่จะท าใหมีความไดเปรียบเหนือคู แขงทางธุรกิจ ดังภาพประกอบที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 6 วิทยากรชุมชน สาธิต และถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด 9 ยํางตามรอย

พํอ ดิน น้ า ปุา ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
 
จากการเข๎ารํวมสาธิตและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎รับความสนใจและมียอดสั่งซื้อเตาชีว

มวลมากขึ้น ท าให๎ชุมชนมีรายได๎จากการจ าหนํายเตาชีวมวล ชุมชนจึงได๎รวมกลุํมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎าน
พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นกิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก เพ่ือสร๎างรายได๎และเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน เป็นไปตามยุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 
กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎
พลังงานทดแทนและสร๎างจิตส านึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 
นอกเหนือจากนี้ ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ยังเป็นสถานีเรียนรู๎หนึ่งของชุมชน

ในการต๎อนรับนักทํองเที่ยว ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ผํานชมรมโฮมสเตย๑ชุมชนตะโหมด นักทํองเที่ยวจะได๎เรียนรู๎
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที่ศูนย๑เรียนรู๎ โดยมีการฟ๓งบรรยายและสาธิตการใช๎พลังงานทางเลือกทั้งการ
ผลิตแก๏สชีวภาพและเตาชีวมวล ดังภาพประกอบที่ 7 
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ภาพประกอบที่ 7 ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็นสถานีเรียนรู๎หนึ่งของชุมชนในการ
ต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่บริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

 
สรุป 

การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลส าหรับครัวเรือน เพ่ือเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกอยํางยั่งยืน
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการโดยนักวิชาการ ผู๎น าท๎องถิ่นและ
ชุมชนได๎มีสํวนรํวมจากการเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเกี่ยวกับการวางแผนและจัดการพลังงาน
ทางเลือกในชุมชน โดยน าการจัดการความรู๎หลายประเด็น อาทิ เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) 
และ การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice 
หรือ CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การประชุมระดมสมอง (Workshop/ Brainstorming) ทีม
ข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นต๎น มาใช๎ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเตาชีวมวล เพ่ือใช๎ในครัวเรือนและเพ่ือการค๎า การบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก สํงผลให๎ชุมชนมีองค๑ความรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก บ๎านปุาพงศ๑ หมูํที่ 9 
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งได๎จัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผํานมา ชุมชนมีวิทยากรชุมชนที่มีทักษะในการ
ผลิตเตาชีวมวลและแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับระบบเตาชีวมวลในชุมชน อยํางน๎อยจ านวน 5 คน ได๎แกํ นายสุทิน จันทโร 
นายสิปปานนท๑ ขุนจันทร๑ นางชํอทิพย๑ ปราบปรี นายเจริญสิงห๑ ชนะสิทธิ์ และนางปราณี ตามแก๎ว สามารถลด
คําใช๎จํายจากการใช๎เตาชีวมวลแทนแก๏สหุงต๎ม LPG ได๎ไมํน๎อยกวําเดือนละ 1 ถัง เป็นจ านวนเงินประมาณ 400 
บาทตํอเดือน หรือประมาณปีละ 4,800 บาทตํอครัวเรือน และเกษตรกรสามารถน าขี้เถ๎ามาใช๎ประโยชน๑ในการ
ปรับสภาพดินเพาะปลูก นอกเหนือจากนั้นในการบูรณาการกับกลุํมโฮมสเตย๑ในการน านักทํองเที่ยวนักศึกษาที่มี
โอกาสได๎มาเรียนรู๎ การผลิตทั้งระบบแก๏สชีวภาพที่ได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีในปีที่ 1 และเตาชีวมวลในปีที่ 2 
ท าให๎นักทํองเที่ยว นักศึกษาที่ได๎มีโอกาสเข๎ามาเรียนรู๎ตระหนักในการเรื่องการใช๎พลังงานอยํางประหยัดและการ
ผลิตพลังงานทางเลือกใช๎ในชีวิตประจ าวัน ทั้งยังฝึกให๎เป็นผู๎มีจิตอาสาทํองเที่ยวและเรียนรู๎ที่ศูนย๑นี้ด๎วย สอดคล๎อง
กับการศึกษาของ พันทิพย๑ เหลําหาโคตร (2551) พัชรินทร๑ เสตะจันทร๑ (2550) และ นุชลี ทิพย๑มณฑา (2559) 
การรวมกลุํมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก สามารถสร๎างรายได๎และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน สํวนประโยชน๑ทางสังคม เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน 
สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการจ๎างงาน สร๎างเครือขํายระหวํางมหาวิทยาลัยกับชุมชน  เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรือน
และชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลังงานทดแทนและสร๎างจิตส านึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎าน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
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อีเมล๑ : mamoz-@hotmail.com1 
 
บทสรุป 

การบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนประมงชายฝ๓่ง ณ  
กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนให๎ชาวบ๎านมีการรวมกลุํม โดยการบูรณาการความรู๎ทางสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑เพ่ือเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งและการใช๎ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ทั้งในเรื่อง
การลดรายจําย การสร๎างอาชีพเสริม การเพ่ิมรายได๎ และการมีเงินออม ตามแนวพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการนี้ด าเนินงานในชํวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแตํการส ารวจ
ความต๎องการของชุมชน การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ประชาสัมพันธ๑โครงการและให๎บริการ
วิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าขนมครองแครงกรอบและขนมก๎านบัว ซึ่งผลจากการให๎บริการวิชาการ
แกํกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวําท าให๎คุณภาพชีวิต
ดีขึ้นและรายได๎ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ : กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านปากคลอง เศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการ 
 
Summary 

The aim of this project integrating the knowledge economy to strengthen and sustain 
the community in the coastal fishing community At the Coastal Fisheries Enterprise Group Ban 
Pak Klong, Bo Hin Sub-district, Sikao District, Trang Province, Thailand. The objective was to 
encourage people to bring sufficient economic integration into the daily life; the community 
learning and self-reliance in terms of reducing expenses, create part- time job, the revenue 
increase, and the savings by Sufficient Economies Philosophy. The project was implemented in 
May 2016 - September 2017 a follows : exploring community needs, proposing the project, 
making public relations. Then, the team of the project offer academic workshops, about making 
crispy desserts. These result in the higher living standards and more income of locals. 
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Keyword : Sufficiency Economy, Ban Pak Klong 
 
บทน า 

การบริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะที่พึงให๎บริการทางวิชาการแกํชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตํางๆ ตามความถนัดและในด๎านความเชี่ยวชาญของคณาจารย๑ การให๎บริ การ
ทางวิชาการอาจให๎เปลําโดยไมํคิดคําใช๎จํายหรืออาจคิดคําใช๎จํายตามความเหมาะสม  โดยให๎บริการทั้งหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน หนํวยงานอิสระ หนํวยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว๎าง  รูปแบบการให๎บริการทาง
วิชาการมีความหลากหลาย เชํน การอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ 
ให๎ค าปรึกษา ให๎การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามตํางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม 
การให๎บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน๑ให๎สังคมแล๎ว คณะยังได๎รับประโยชน๑ในด๎านตํ างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ๑ของอาจารย๑อันจะน ามาสูํการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช๎ประโยชน๑
ทางด๎านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย๑ สร๎างเครือขํายกับ
หนํวยงานตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงงานของนักศึกษาและเป็นการสร๎างรายได๎ของคณะจากการให๎บริการทางวิชาการ
ด๎วย แตํการด าเนินโครงการให๎บริการทางวิชาการจะต๎องสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 5.1 และตัวบํงชี้ 5.2 ใน srivijaya 
QA#๒ และ สมศ.ที่ 8 และ 9 โดยเน๎นการน าผลจากการบริการทางวิชาการไปสูํความยั่งยืนของชุมชนในระยะ 5 ปี  

ต าบลบํอหินลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนคํอนข๎างสูง  และติด
ชายทะเล พ้ืนที่ทางตอนเหนือจะเป็นที่ราบคํอนข๎างสูง สํวนพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาสลับกันไป ทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขาบางสํวนและติดกับชายทะเล สํวนทิศใต๎เป็นพ้ืนที่ราบเกือบทั้งหมด ต าบลบํอหินเป็น 1 ใน 5 
ของอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งอยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดตรังไปทางตะวันออกเฉียงใต๎ประมาณ 42 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ทั้งหมด 121.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,937.5 ไรํ ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลเขาไม๎แก๎ว อ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง ทิศใต๎ ติดตํอกับ ต าบลไม๎ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรังทิศตะวันตก ติดตํอกับ ทะเลอันดามัน แบํงเขตการปกครองออกเป็น 9 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งสิ้น  
จ านวน 6,703 คน โดยแยกเป็นชาย 3,408 คน แยกเป็นหญิง 3,295 คน ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได๎แกํ การท าสวนยางพารา สวนปาล๑ม เป็นต๎น และมีการประกอบอาชีพการประมง นอกจากนี้
ประชากรบางสํวนประกอบอาชีพมากกวํา 1 อาชีพควบคูํกันไป คือการรับจ๎างและเกษตรกรรม ประมงและ
เกษตรกรรม จากการส ารวจความต๎องการขั้นต๎นโดยการสัมภาษณ๑แกนน าของชุมชนพบวํา สมาชิกในชุมชน
ต๎องการเน๎นไปในด๎านความรู๎และการถํายทอดเทคโนโลยี ด๎านนิเวศวิทยาชายฝ๓่ง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้ า การท าบัญชีครัวเรือน ที่สํงผลกระทบตํอผลทางเศรษฐกิจครัวเรือน ให๎กับสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ เสริมรายได๎และลดรายจํายของครัวเรือน       

ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกลําวคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง ได๎ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม ในปีงบประมาณ 2560 นี้ได๎จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ในชุมชน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายซึ่งกิจกรรมคือการให๎บริการวิชาการทางด๎าน
บูรณาการความรู๎ทางสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 การวางแผน 
 1. ประชุมคณะท างานและพิจารณาแนวทางในการด าเนินโครงการโดยใช๎ผลการด าเนินงานของโครงการ
บริการวิชาการปีงบประมาณที่ผํานมา มาปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  

2. ส ารวจความต๎องการและวิเคราะห๑ความต๎องการของชุมชน  
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3. ประชุมจัดท าแผนการให๎บริการระหวํางหนํวยงานและผู๎น าชุมชน เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได๎ 

4. เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 

การด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติ โครงการและเบิกจํายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัยได๎จัดสรรให๎  
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุในการจัดโครงการ  
3. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให๎คณะกรรมการ

ด าเนินงานและหนังสือเชิญวิทยากรพร๎อมใบตอบรับ  
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการจัดโครงการ พร๎อมทั้งประสานงานกับ

หัวหน๎าชุมชนเพ่ือนัดวัน เวลา สถานที่ และให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการจัดเตรียมอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม  
5. จัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ และเตรียมเอกสารในการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ โดย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการท าขนมครองแครงกรอบและขนมก๎านบัว 
 

การด าเนินการ  1. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต  
   การบูรณาการความรู๎ด๎านสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 2. จัดแบํงหน๎าที่ในการรับผิดชอบ  
3. ด าเนินการอบรมการท าขนมก๎านบัวและขนมครองแครงกรอบ 
4. ติดตามผลการด าเนินการของกลุํม 
 

กิจกรรมในการบริการวิชาการให๎ความรู๎แกํชาวประมงชายฝ๓่ง 
1) การอบรมวิธีการท าขนมก๎านบัว 
วัสดุอุปกรณ๑ส าหรับการท าขนมก๎านบัว ประกอบด๎วย  
1. กระทะใบบัว 2. ตะหลิว 3. กระชอนลวด 4. ถ๎วยตวงแก๎ว 
5. ตาชั่ง 6. ชุดช๎อนตวง 7. ถาด 8. มีด 
9. เขียงพลาสติก 10. กระชอนรํอนแปูง 11. ถุงใสํขนมขนาด  
 
สํวนผสม 
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑ 2. น้ ามันพืช 3. น้ า 4. น้ าตาลทราย 
5. เกลือ 6. ไขํไกํ 7. แอมโมเนีย 8. โซดา 
9. แบะแซ 10. ขิงแกํ   
 
สูตรการท าขนมก๎านบัว 

 - สํวนผสมตัวแปูง 
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑ 1/2 กิโลกรัม 2. น้ ามันพืช 2 ช๎อนโต๏ะ 
3. น้ า 1 ถ๎วย 4. ไขํไกํ 1 ฟอง 
5. แอมโมเนีย 2 ช๎อนชา 6. โซดา 2 ชอนชา 
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- สํวนผสมน้ าตาลส าหรับเคลอืบ 
1. น้ าตาลทราย 1 1/4 ถ๎วย 2. น้ า 1/2 ถ๎วย 
3. เกลือ 1 ช๎อนชา 4. แบะแซ 20 กรัม 
5. ขิงแกํสับละเอียด 75 กรัม ( 1/3 ถ๎วย)  
 
วิธีท าตัวขนมก๎านบัว 
1.รํอนแปูงลงในอํางผสม ท าเป็นบํอตรงกลาง 
2.ผสมน้ า น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เกลือ ไขํไกํ แอมโมเนีย โซดา คนให๎เข๎ากัน 
3.เทสํวนผสมข๎อ 2 ลงในอํางแปูง นวดให๎เข๎ากัน พักแปูงไว๎ 1 ชั่วโมง 
4.แบํงแปูงมาคลึงให๎มีความหนาประมาณ 1/4 เชนติเมตร ตัดแปูงเป็นชิ้นยาว3-4 เซนติเมตร  
ท าเชํนนี้จนหมดแปูง 
5.น าแปูงที่ตัดแล๎วไปทอดในน้ ามัน จนแปูงมีสีเหลืองกรอบ ตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ ามัน 
 
วิธีท าน้ าตาลเคลือบขนมก๎านบัว 
ผสมน้ า น้ าตาลทราย เกลือ แบะแซ ขิงแกํ ลงในกระทะ น าไปตั้งไฟเคี่ยว จนเหนียวข๎น ใสํแปูงที่ทอดแล๎ว

ลงคลุกให๎เข๎ากัน จนน้ าตาลแห๎ง จับทั่วตัวแปูง(ตอนน้ าตาลใกล๎จะแห๎ง ให๎หรี่ไฟลงอํอนๆ ) 
 
2) การอบรมวิธีการท าขนมครองแครงกรอบ 
วัสดุอุปกรณ๑ส าหรับการท าขนมครองแครงกรอบ ประกอบด๎วย  
1. กระทะใบบัว 2. ตะหลิว 3. กระชอนลวด 4. ถ๎วยตวงแก๎ว 
5. ตาชั่ง 6. ชุดช๎อนตวง 7. ถาด 8. มีด 
9. เขียงพลาสติก 10. กระชอนรํอนแปูง 11. ถุงใสํขนมขนาด 12. พิมพ๑ขนมครองแครง 
 
สํวนผสม 
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑ 2. น้ ามันพืช 3. เกลือ 4. ไขํไกํ 
5. ซีอ้ิวขาวหรือน้ าปลา       6. น้ าปูนใส 7. หัวกะทิ 8. พริกไทย 
9. กระเทียม 10. รากผักชี 11. น้ าตาลปีบ  
 
สูตรการท าขนมครองแครงกรอบ 

 1) สํวนผสมตัวแปูง 
1. แปูงสาลีรํอนแล๎ว 2 ถ๎วย 2. เกลือ 1/2 ช๎อนชา 
3. น้ าปูนใส 2  ช๎อนโต๏ะ 4. ไขํไกํ 1 ฟอง 
5. หัวกะทิ  5 ช๎อนโต๏ะ  

 
2) สํวนผสมน้ าตาลส าหรับเคลือบ 
1. พริกไทย  (เพ่ิมได๎มากน๎อยแล๎วแตํความชอบ) 
1/8 ช๎อนชา 

2. กระเทียม 1 ช๎อนชา 
 

3.  รากผักชี 1/2 ช๎อนชา 4. น้ าตาลปีบ 3/4 ถ๎วย 
5. ซีอ้ิวขาวหรือน้ าปลา 1ช๎อนโต๏ะ  
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วิธีท าตัวขนมครองแครงกรอบ 
1.  น าแปูงสาลีที่รํอนแล๎ว ไขํ เกลือ น้ าปูนใส และหัวกะทิ ผสมและนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน  

(ถ๎าแห๎งเกินให๎เต็มน้ าเพียงเล็กน๎อย) ป๓้นเป็นก๎อนกลมๆ กดกับแมํพิมพ๑ครองแครง หรืออาจใช๎แมํพิมพ๑รูปหัวใจ ดาว 
หรือ อื่นๆ แล๎วแตํความชอบ 

2.  ใสํน้ ามันในกระทะ เมื่อน้ ามันร๎อนแล๎วใสํครองแครงที่ละน๎อยๆ ทอดจนเป็นสีเหลือง 
กรอบ 

วิธีท าน้ าตาลเคลือบขนมครองแครงกรอบ 
ท าเครื่องปรุงโดยน า รากผักชี พริกไทย กระเทียม โขลกให๎เข๎ากัน ผัดกับน้ ามันพืชพอมีกลิ่น 

หอม ตามด๎วยน้ าตาลปีป น้ า 1 ช๎อนโต๏ะ น้ าปลาหรือซีอ้ิวขาว เคี่ยวจนสํวนผสมเหนียวเขา๎ด๎วยกัน ใสํครองแครงที่
ได๎จากขั้นตอนที่แล๎วคลุกให๎เข๎ากันโดยใช๎ไฟอํอนๆ ตักขึ้นปลํอยให๎เย็น ใช๎เป็นอาหารกินเลํนกับครอบครัวหรือ
อาหารวํางส าหรับเด็กๆ หากเก็บในภาชนะปิดมิดชิดจะเก็บได๎นานขึ้น 

 
การประเมินผล 

1. ติดตามผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยแบบสอบถาม 
2. การสังเกตพฤติกรรมจากการให๎ความรํวมมือของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
3. ติดตามสรุปผลและรายงานผลตํอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. ด าเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการด าเนินงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน

รํวมกับชุมชน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ติดตามผลการใช๎งานและรายงานผลการปฏิบัติ 
 

น าผลมาปรับปรุงการท างาน  
 คณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแกํชุมชนโดยจัดท าสรุปผล
และรายงานผลความส าเร็จการด าเนินงานโครงการตํอคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และคณะกรรมการด าเนินงาน
ให๎ข๎อเสนอแนะ ป๓ญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงใช๎ในการจัดโครงการบริการวิช าการในปี
ตํอไป 
สถานที่ด าเนินการ 
 กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
วัน / เดือน/ ปี ท่ีจัดกิจกรรมโครงการ 
 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
ผลการด าเนินงาน 

ด๎านผลผลิต   
1. ผู๎เข๎ารับการอบรมและเข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎เพ่ือใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ จ านวน 41 

คน 
2. เกิดอาชีพเสริมที่สร๎างรายได๎แกํสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน 

บ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 อาชีพ 
ด๎านผลลัพธ๑   
1. สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน 

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได๎รับความรู๎ตรงกับความต๎องการและมีความพึงพอใจกับผลการด าเนินโครงการ 
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2. สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิ น 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เกิดความสามัคคีและให๎ความรํวมมือกันและกันเพ่ือสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎อยํางเข๎มแข็ง
และยั่งยืน 

ภาพด าเนินการ 

 
การน าไปใช ้
 สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองต าบลบํอหิน อ าเภอ   
สิเกา จังหวัดตรัง สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมไปสร๎างเป็นอาชีพที่กํอให๎เกิดรายได๎อยํางยั่งยืน 
 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 การบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตกับสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน
ประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง น ามาบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการด ารงชีวิต ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใน
หัวข๎อเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น รายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 วิชาจริยธรรมส าหรับมนุษย๑ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยน ามา
บูรณาการในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับความซื่อสัตย๑ในการท าการค๎าขาย ไมํเอาเปรียบผู๎บริโภค รวมทั้งวิชามนุษย
สัมพันธ๑และการพัฒนาบุคลิกภาพในประเด็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า การแตํงกายที่ดูดีเพ่ือสร๎างความ
เชื่อมั่นแกํผู๎บริโภค 
 
การบูรณาการกับงานวิจัย  

ผลจากการให๎บริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียงแกํสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปาก
คลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง น ามาสูํการบูรณาการกับท างานวิจัยเรื่อง
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ป๓จจัยที่สัมพันธ๑กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ๎านไสต๎นวา ต าบลบํอ
หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2560 
อภิปรายผล 
 จากการเข๎าไปให๎การบริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ให๎กับสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่ง
บ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยคณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการประมงได๎ด าเนินการจัดโครงการที่เป็นความต๎องการของประชาชนชุมชน ซึ่งผู๎น ากลุํมดังกลําวมีการ
รวมกลุํมอยํางเข๎มแข็งและสมาชิกในกลุํมมีความตั้งใจ มุํงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุํมรวมทั้ง
ประชาชนในชุมชนด๎วย ท าให๎การด าเนินการจัดโครงการดังกลําวลุลํวงไปด๎วยดี ดังเห็นได๎จากมีการน าความรู๎ที่
ถํายทอดให๎กับกลุํมน าไปใช๎ประโยชน๑ในการด าเนินชีวิต คือน าความรู๎ที่ได๎ไปสร๎างอาชีพเสริม สร๎างรายได๎แกํสมาชิก 
สํงผลให๎สมาชิกของกลุํมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได๎วํา
กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เป็นกลุํมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได๎ในอนาคตข๎างหน๎า เนื่องจากผู๎น ากลุํมและสมาชิกในกลุํมมีความกระตือรือร๎น 
และพยายามหาความรู๎และวิธีการตํางๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
 
สรุปผล  

จากการเข๎าไปให๎บริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับชุมชนประมงชายฝ๓่ง ณ  กลุํมวิสาหกิจชุมชน
ประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได๎เข๎าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎วย
การสร๎างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎แกํประชาชน ท าให๎ชาวบ๎านมีเงินออมบ๎าง ด๎วยการท าขนมขายในชุมชน ส าหรับใน
ปีงบประมาณ 2561 สาขาศึกษาทั่วไปมีแผนการด าเนินงานตํอเนื่องด๎วยการให๎ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผลิตของใช๎ภายในครัวเรือน เชํน การผลิตน้ ายาล๎างจาน การผลิตสบูํ 
ยาสระผม เป็นต๎น 
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การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง  

The communication for Extension of Organic Rice Growing Outcome  
in the Pak phanang  river basin 

 
อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย๑1  
สุขกมล  รัตนสุภา2 

1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
2อาจารย๑ สาขาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

อีเมล : 1alisadook28@gmail.com, 2sukkamon2502@gmail.com 
 

บทสรุป 
ป๓จจุบันชาวนาสํวนใหญํยังนิยมใช๎สารเคมี และปุ๋ยเคมีในการท านาข๎าว เพราะไมํมั่นใจวําการปลูกข๎าว

โดยไมํใช๎สารเคมีและปุ๋ยเคมีจะท าให๎ได๎ข๎าวที่ดีมีคุณภาพได๎ ผลผลิตที่ได๎จึงไมํใช๎ข๎าวอินทรีย๑ตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภคกลุํมรักสุขภาพที่มีเป็นจ านวนมาก ในขณะที่พ้ืนที่นาข๎าวก าลังจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราและสวน
ปาล๑มน้ ามัน ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต๎องมีการสื่อสารกับเกษตรกรให๎เห็น
ความส าคัญและคุณคําของวิถีเกษตรอินทรีย๑ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยการสื่อสารขยายผลการผลิตข๎าว
อินทรีย๑ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ(KM tools) ได๎แกํ การระดมสมอง 
(Brainstorming) รํวมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) สกัดความรู๎การท านาข๎าวอินทรีย๑ 
โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดเก็บความรู๎เพ่ือน าไปปฏิบัติรํวมกับพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลัง
การปฏิบัติ (After Action Review) และมีนักวิชาการเกษตรมาสอนงาน(Coaching) ควบคูํกับผู๎รู๎ในองค๑กร 
(Center of Excellence-CoE)  และเพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist) จนได๎ความรู๎ที่ชัดแจ๎งเขียนเรียบเรียงออกมา
เป็นคูํมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ใช๎เอกสารประกอบการการแบํงป๓นความรู๎ (Share) เรื่องการท านาข๎าว
อินทรีย๑แกํเกษตรกรที่สนใจได๎เรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนเป็นเครือขํายกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวอินทรีย๑
ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนังที่มีการติดตํอปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนพันธุ๑ข๎าว ภายใต๎ Social Network ของกลุํม
เกษตรกร สํงผลให๎เกิดความเข๎มแข็งได๎อยํางยั่งยืน    

 
ค าส าคัญ :  การสื่อสาร  การผลิตข๎าวอินทรีย๑     

 
Summary  

The communication for Extension of Organic Rice Growing Outcome in the Pak phanang 
river basin by using knowledge management (KM tools) according to brainstorming, community 
of pratice-CoP, storytelling, and stored knowledge to practice with mentor and after action 
review and coaching by agricultural scientists, Center of Excellence-CoE, peer assist, work 
manual. as well as sharing and social network of hectares under rice farmers. The results 
showed  that the strengthening sustainably. 
 
Keyword : Communication,  Organic Rice 
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บทน า 
ข๎าวที่ผลิตด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ จัดเป็นอาหารปลอดภัย(Food Safety) ด๎วยระบบการผลิตตาม

ธรรมชาติ มุํงอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ๑ของธรรมชาติ และใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติเพ่ือ
การผลิตอยํางยั่งยืน โดยใช๎สารอินทรีย๑ ไมํใช๎สารเคมี ด าเนินการผลิตภายใต๎แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวฯ ที่พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให๎เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ คือ การพอมีพอกิน (เสกสรร  สิทธาคม , 2556) จึงเรียกกันวํา “ข๎าวอินทรีย๑” เป็นสินค๎าที่กลุํมผู๎รัก
สุขภาพนิยมบริโภคเป็นอยํางมาก  แตํจ านวนผลผลิตก็ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ ทั้งตลาดภายในประเทศและ
การสํงออกในตลาดตํางประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สํงผลตํอการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืน เชํน ยางพารา ปาล๑ม ทดแทนในพ้ืนที่ปลูกข๎าวเดิม ท าให๎พ้ืนที่ปลูกข๎าวลดน๎อยลง รวมทั้ง
ป๓จจุบันชาวนาหรือเกษตรกรสํวนใหญํนิยมใช๎สารเคมี และ ปุ๋ย เคมี ในการ
ท านาข๎าว ท าให๎ผลผลิตที่ได๎ไมํใช๎ข๎าวอินทรีย๑ อีกทั้งยังไมํ มั่นใจวําการท า
นาข๎าวโดยไมํใช๎สารเคมีและปุ๋ยเคมี จะท าให๎ได๎รับผลผลิต ที่ดีมีคุณภาพได๎  

“พ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง” เคยเป็นพ้ืนที่ที่มีความ อุ ด ม ส ม บู ร ณ๑ 
ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพท านามากที่สุด โดย อาศั ย น้ า จ า ก
แมํน้ าปากพนัง ซึ่งเป็นแมํน้ าสายส าคัญของลุํมน้ าปากพนัง จึ ง เ ป็ น แ ห ลํ ง
ปลูกข๎าวชั้นดีของภาคใต๎ และเป็นศูนย๑กลางแหํงความ เจริญรุํงเรืองทุก 
ๆ ด๎าน จนเป็นที่รู๎จักของผู๎คนอยํางกว๎างขวางในนาม “เ มื อ ง แ หํ ง อํู
ข๎าว อํูน้ า”  แตํป๓จจุบัน “ลุํมน้ าปากพนัง” กลับมีป๓ญหาหลายประการเกิดขึ้นด๎วยสาเหตุจากสภาพแวดล๎อมที่
เปลี่ยนไป เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการท านาข๎าวมาเลี้ยงก๎ุงกุลาด า เพราะราคาและผลตอบแทนได๎ดีกวํา
ท านาข๎าว แตํภายหลังเกิดโรคระบาด และป๓ญหาดินเค็มไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรได๎ ประกอบกับ
ป๓ญหาอุทกภัยจนไมํสามารถท านาได๎ ชาวลุํมน้ าปากพนังจึงมีฐานะคํอนข๎างยากจน และต๎องปรับตัวจากการพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติมาพ่ึงพาตนเองตามป๓จจัยการผลิตที่มีอยูํของตนมากขึ้น โดยการเรียนรู๎เพ่ือการผลิตอ่ืน ๆ 
(ตฤณ  สุขนวล, 2554) หนํวยงานตําง ๆ จึงมีโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ๎ าอยูํ หั วฯ  รวมทั้ งจั ดตั้ งศูน ย๑ การ เรี ยนรู๎ ในชุมชน เ พ่ือถํ ายทอดความรู๎ และ
เทคโนโลยีการเกษตร เสริมสร๎างอาชีพแกํเกษตรกร เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนให๎เจริญรุํงเรืองดังเชํนใน
อดีต  

โดยเฉพาะอยํางยิ่งการฟ้ืนฟูภูมิป๓ญญาในการท านาข๎าว 
ตามวิถีเกษตรอินทรีย๑ เพ่ือขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล๎เคียง
ให๎เปลี่ยนจาก “นาเคมี เป็นนาอินทรีย๑” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
คือเน๎นการปลูกข๎าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนกํอน หากมีผลผลิตมากจึง
น าออกขายในพ้ืนที่ตํอไป รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข๎าวอินทรีย๑
ในภาพรวมของประเทศ จึงควรมีการพัฒนาวิธีการสื่อสารเพ่ือขยาย
ผลไปยังเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคนิคและ
กระบวนการสื่อสารที่สามารถสร๎างความเข๎าใจได๎อยํางแท๎จริง 
น าไปสูํการปรับเปลี่ยนคํานิยม และวิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาการผลิต
ข๎าวอินทรีย๑อยํางยั่งยืน สามารถเพ่ิมจ านวนผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพ้ืนที่
ลุํมน้ าปากพนังได๎มากขึ้น  ได๎หันมาปลูกข๎าวอินทรีย๑ เพ่ือสร๎างความ
มั่นคงด๎านอาหาร สร๎างรายได๎ และลดรายจํายในครัวเรือน ประสบ
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ความส าเร็จมาอยํางตํอเนื่องมากกวํา 10 ปี อีกทั้งมีภูมิป๓ญญาการปลูกข๎าวด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ที่นําสนใจ (อลิสา  
เลี้ยงรื่นรมย๑ และคณะ, 2559)  

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ๑เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการปลูกข๎าวอินทรีย๑ของกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบ
วงจร บ๎านยางยวน ต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา องค๑ความรู๎และภูมิ
ป๓ญญาเรื่องการปลูกข๎าวอินทรีย๑ ยังมิได๎เผยแพรํสูํเกษตรกรในวงกว๎าง ยังมีเกษตรกรจ านวนมากที่ขาดความรู๎ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับพันธุ๑ข๎าว กระบวนการปลูก การดูแลรักษา และก าจัดศัตรูข๎าว ด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ จึงท าให๎ได๎ผล
ผลิตที่ไมํมีคุณภาพและไมํใชํข๎าวอินทรีย๑ตามความต๎องการของผู๎บริโภคกลุํมรักสุขภาพ  

ดังนั้น คณะผู๎วิจัย จึงน ากระบวนการจัดการความรู๎มาเป็นเครื่องมือในการสกัดความรู๎จากเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จในการปลูกข๎าวอินทรีย๑ เพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จ  แล๎วน ามาเรียบเรียงเป็นคูํมือการปลูก
ข๎าวอินทรีย๑ เพ่ือขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑แกํเกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนอยํางยั่งยืน
ตํอไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การสื่อสารขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพื้นที่ลุํมน้ าปากพนัง  เป็นวัตถุประสงค๑หนึ่งของงานวิจัย เรื่อง 
“การสื่อสารแบบมีสํวนรํวมเพ่ือการขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.) ประจ าปี 2559 เป็น
ลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR) คณะผู๎วิจัยได๎มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามกรอบกระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process) และเครื่องมือที่ใช๎ (KM tools) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดความรู้ (Identify)  
จากการลงพ้ืนที่ด าเนินการวิจัยดังกลําว ท าให๎ทราบวํากลุํมเกษตรกรในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง มีกลุํม

เกษตรกรท านาข๎าวตามวิถีเกษตรอินทรีย๑มาช๎านาน และมีภูมิป๓ญญาการลดต๎นทุน ด๎วยการท าปุ๋ยอินทรีย๑ และการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือการบ ารุงรักษาต๎นข๎าว และการก าจัดโรคแมลง 
และศัตรูพืชได๎หลากหลายวิธี โดยไมํพ่ึงพาสารเคมี  แตํองค๑ความรู๎นี้มิได๎
เผยแพรํสูํเกษตรกรในวงกว๎าง จึงได๎ด าเนินการจัดการความรู๎รํวมกัน
ระหวํางนักวิชาการเกษตร  นักวิจัย และผู๎น ากลุํมเกษตรกรกลุํมข๎าว
อินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด๎วยการเสวนาพูดคุย ถึงความเป็นมาของกลุํม
เกษตรกร และความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑ ป๓ญหาและอุปสรรค
ของกลุํมเกษตรกร โดยการระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎ และรํวมหา
แนวทางแกป๓ญหาของเกษตรกรผู๎สนใจการท านาข๎าวอินทรีย๑   

KM tools ที่ใช้ คือการระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ โดยการเสวนาพูดคุยกับกลุํม
เกษตรกรที่ท านาข๎าวอินทรีย๑ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Pratice-CoP) และการมีนักวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอย
ให๎ค าปรึกษาในการคิดแนวทางแก๎ไขป๓ญหา 

ผลที่ได้รับ คือทราบถึงศักยภาพของเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ต าบลดอนตรอ  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รวมกลุํมกันท านาข๎าวอินทรีย๑ และพบประเด็นที่นําสนใจ  2 
ประเด็น ได๎แกํ ประเด็นแรก เกษตรกรสมาชิกกลุํมมีความรู๎และประสบการณ๑ท านามาช๎านาน สามารถผลิตข๎าว
อินทรีย๑ที่มีคุณภาพดี แตํผลผลิตไมํเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค จึงต๎องการจะสร๎างเครือขํายเกษตรกร
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ผู๎สนใจท านาข๎าวอินทรีย๑เพ่ิมขึ้น เพ่ือจะได๎มีผลผลิตมากขึ้นในปีถัดไป  ประเด็นที่สอง เกษตรกรรุํนใหมํที่สนใจการ
ท านาข๎าวอินทรีย๑ ขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการท านา และการดูแลรักษาต๎นข๎าว ท าให๎ไมํได๎ผล ขาดทุน 
และล๎มเลิกการท านาข๎าวอินทรีย๑ไปประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้น นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร จึงรํวมกันวางแผน
ด าเนินการจัดการความรู๎  

ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Create and Acquire)  
นักวิจัยได๎ด าเนินการสัมภาษณ๑เชิงลึกเกษตรกร และนักวิชาการเกษตร เพ่ือค๎นหาความรู๎ของเกษตรกรที่

ประสบความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑ และจดบันทึกข๎อมูลจากการเลําเรื่อง แล๎วจัดประชุมเกษตรกร รํวมกับ
นักวิชาการเกษตรกร ซึ่งเป็นการทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎จากการสัมภาษณ๑ เป็นการเรียนรู๎ระหวํางท างาน (AAR  
: After Action Review)  ท าให๎เกษตรกรได๎มีโอกาสทบทวนความรู๎เดิม และเรียนรู๎ความรู๎ใหมํ  แล๎วจดบันทึก
ความรู๎ไว๎เพื่อเผยแพรํตํอไป  

KM tools ที่ใช้ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ที่นักวิจัยได๎สกัดความรู๎การท านา
ข๎าวอินทรีย๑ โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) ซึ่งได๎
เรียนรู๎คิดเห็น (Learning Reviews) กับนักวิชาการเกษตร และนักวิจัยจากศูนย๑วิจัยข๎าวนครศรีธรรมราช เป็นที่
ปรึกษา (Mentor) คอยให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการบ ารุงรักษาต๎นข๎าว  

ผลที่ได้รับ คือจ านวนพันธุ๑ข๎าวที่เกษตรกรใช๎ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู๎เกี่ยวกับการท า
นาข๎าวอินทรีย๑ ซึ่งเป็นความรู๎เดิมที่มีอยูํในตัวเกษตรกร และความรู๎ใหมํจากนักวิชาการเกษตร   

ขั้นที่ 3 รวบรวมและจัดเก็บความรู้ (Collect/Organize)  
นักวิจัยได๎รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการปลูกข๎าวอินทรีย๑ และวางแผนการท านาข๎าวอินทรีย๑รํวมกับ

เกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีความรู๎และประสบความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ 
และนัดหมายลงพื้นที่ด าเนินการท านาข๎าวอินทรีย๑รํวมกัน และดูแลรํวมกันทุกระยะการเจริญเติบโต  

KM tools ที่ใช้ คือการเรียนรู๎ระหวํางท างาน (After Action Review) เพ่ือทบทวนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท านาข๎าวอินทรีย๑ โดยมีนักวิชาการเกษตรรํวมลงพ้ืนที่เป็นระยะ คอยสอนงาน (Coaching) เพ่ิมเติม
ความรู๎ตามหลักวิชาการเกษตรแกํเกษตรกร  โดยมีเกษตรกรที่มี
ประสบการณ๑มาเลําเรื่องการท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือการบ ารุงต๎น
ข๎าว และก าจัดศัตรูข๎าว จึงเป็นเพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist) ท า
ให๎เกษตรกรได๎รับความรู๎ใหมํ และมีความมั่นใจในการท านาข๎าว
อินทรีย๑ให๎ได๎ผลส าเร็จที่ดี  

ผลที่ได้รับ คือความรู๎การท านาข๎าวอินทรีย๑ที่ชัดเจนขึ้น 
พร๎อมน าไปเรียบเรียงเป็นคูํมือการปลูกข๎าวอินทรีย๑ เพ่ือการ
เผยแพรํแบํงป๓นแกํเกษตรกรรุํนตํอไป 

ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้ (Access)  
การเข๎าถึงความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 

เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑ นักวิชาการ
เกษตร และเจ๎าหน๎าที่จากศูนย๑วิจัยข๎าวนครศรีธรรมราช โดยการ
รํวมประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ พบปะปรึกษาป๓ญหาตําง ๆ ใน
ระหวํางการท านาข๎าวอินทรีย๑ทุกระยะ  

KM tools ที่ใช้ คือแหลํงผู๎รู๎ขององค๑กร (CoE) การเข๎าถึงข๎อมูล ด๎วยวิธีการสอบถามข๎อมูลจากผู๎รู๎ใน
ชุมชน นักวิชาการเกษตร และบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐที่เคยติดตํอกันมาตั้งแตํเริ่มแรก  
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ผลที่ได้รับ คือเกษตรกรมีเข๎าใจในการก าจัดศัตรูข๎าวด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ และมีความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางเกษตรกรกับบุคลากรภาครัฐ 

ขั้นที่ 5 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Share)  
นักวิจัยได๎จัดประชุมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการท านาข๎าวอินทรีย๑ และวางแผนการท านาข๎าวอินทรีย๑

รํวมกับเกษตรกรรุํนใหมํในพื้นท่ีต าบลดอนตรอ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนใจจะเรียนรู๎
การท านาข๎าวอินทรีย๑ พร๎อมทั้งแนะน าให๎รู๎จักเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่
มีความรู๎และประสบความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑ มาถํายทอดความรู๎ในลักษณะเลําเรื่องการท านาข๎าว
อินทรีย๑ให๎เกษตรกรรุํนใหมํได๎ฟ๓ง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร๎อมทั้งมอบเอกสารเผยแพรํคูํมือการท านาข๎าว
อินทรีย๑ให๎เกษตรกรรุํนใหมํไว๎ เพ่ือศึกษาฝึกปฏิบัติและประยุกต๑ใช๎ตํอไป  

KM tools ที่ใช้ คือการเลําเรื่อง (Storytelling) จากประสบการณ๑การท านาข๎าวอินทรีย๑ พร๎อมทั้งแจก
พันธุ๑ข๎าว และคูํมือการท านาข๎าวอินทรีย๑ให๎เกษตรกรรุํนใหมํ 
(Work Manual) เพ่ือให๎เกษตรกรรุํนใหมํสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได๎อยํางงําย โดยมีเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร 
บ๎านยางยวน ท าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งได๎มีการ
แลกเปลี่ ยนหมาย เลขโทรศัพท๑  และไอดี ไลน๑  ( Social 
Network) เพ่ือความสะดวกในการติดตํอสื่อสารกันตํอไป  

ผลที่ได้รับ คือมีการสื่อสารขยายผลเพ่ือถํายทอด
ความรู๎เรื่องการท านาข๎าวอินทรีย๑ ทั้งที่เป็นการสื่อสารด๎วย
วาจา และการสื่อสารด๎วยลายลักษณ๑อักษร  ซึ่งมีการสร๎าง
ความสัมพันธ๑รวมกลุํมกันเป็นเครือขํายเกษตรกรชาวนาในพ้ืนที่
ลุํมน้ าปากพนัง  

ขั้นที่ 6 การน าความรู้ไปใช้ (Apply)  
เมื่อเกษตรกรรุํนใหมํได๎เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติการ

ท านาข๎าวอินทรีย๑ โดยมีเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร 
บ๎านยางยวน ท าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ควบคูํกับการใช๎คูํมือการท านาข๎าวอินทรีย๑เป็นแนวทางการปฏิบัติด๎วย ได๎มีการ
ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาความรู๎ส าหรับ
การเผยแพรํตํอไป 

KM tools ที่ใช้ คือเกษตรกรพ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให๎ค าปรึกษาอยํางตํอเนื่อง เสร็จแล๎วมีการประชุม
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) รวมทั้งมีนักวิชาการเกษตรเป็นผู๎สอนงาน (Coaching) เพ่ิมเติม
ความรู๎ทางวิชาการแกํเกษตรกร  

ผลที่ได้รับ คือคูํมือการท านาข๎าวอินทรีย๑ ที่ผํานการปรับปรุงเนื้อหาได๎ถูกต๎องเป็นแนวทางปฏิบัติแกํ
เกษตรรุํนใหมํ โดยใช๎หลักการการจัดการความรู๎ (KM) สกัดความรู๎และพัฒนาเนื้อหา จนเป็นที่นําเชื่อถือ สามารถ
ปฏิบัติตามได๎จริง 

 
 
 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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จากวิธีด าเนินการดังกลําว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู (KM Process) 
และเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ดังตํอไปนี้ 

 
KM Process KM Tool วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 ก าหนด
ความรู๎ (Identify) 

- Brainstorming  
- Mentor  

1. ประชุมนักวิชาการเกษตร  นักวิจัย และผู๎น า
เกษตรกร โดยการระดมสมอง และวางแผนรํวมกัน   

ขั้นที่ 2 สร๎างและ
แสวงหาความรู๎ 
(Create/Acquire) 

- CoP 
- Storytelling  
- After Action 

Review  
- Mentor  

1. สัมภาษณ๑เชิงลึกเกษตรกร และนักวิชาการ
เกษตรเกี่ยวกับความส าเร็จในการท านาข๎าวอินทรีย๑  

2. จดบันทึกข๎อมูลจากการเลําเรื่อง  
3. ประชุมทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎ 

ขั้นที่ 3 รวบรวม
และจัดเก็บความรู๎ 
(Collect/Organize) 

- After Action 
Review  

- Coaching  
- Peer Assist 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ และด าเนินการ
รํวมกัน  

2. นักวิชาการเกษตร คอยสอนงาน  
3. มีการพบปะกันระหวํางเกษตรกรในพ้ืนที่  

ขั้นที่ 4 เข๎าถึง
ความรู๎ (Access) 

- Center of 
Excellence (CoE) 

1. การเข๎าถึงความรู๎ในองค๑กร ได๎แกํ เกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จ ในการท านาข๎าวอินทรีย๑ 
นักวิชาการเกษตร และเจ๎าหน๎าที่จากศูนย๑วิจัยข๎าว
นครศรีธรรมราช  

ขั้นที่ 5 แบํงป๓น
แลกเปลี่ยนความรู๎ 
(Share) 

- Storytelling  
- Work Manual 
- Mentor 
- Social Network 

1. ถํายทอดความรู๎ในลักษณะเลําเรื่อง 
2. แจกคํูมือการท านาข๎าวอินทรีย๑ 
3. มีเกษตรกรพ่ีเลี้ยง ทุกระยะการท านาข๎าว

อินทรีย๑ 
4. ใช๎ Line เป็นชํองทางการสื่อสารสร๎าง

เครือขํายกัน 
6. การน าความรู๎

ไปใช๎ (Apply) 
- Mentor  
- After Action 

Review  
- Coaching 

1. เกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร เป็นพี่
เลี้ยง 

2. จัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ  
3. นักวิชาการเกษตรเป็นผู๎สอนงาน  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

การใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือในการสื่อสารขยายผลการท านาข๎าวอินทรีย๑แกํเกษตรกร
รุํนใหมํ ท าให๎มองเห็นศักยภาพของเกษตรกรที่จะท าหน๎าที่เป็นวิทยากร และเป็นเกษตรกรต๎นแบบในการถํายทอด
ความรู๎เรื่องการท านาข๎าวอินทรีย๑ได๎ และสามารถสร๎างเครือขํายเกษตรกรผู๎ท านาข๎าวอินทรีย๑ได๎เพ่ิมมากขึ้น เกิด
การรวมกลุํมกันเป็นนาแปลงใหญํเพ่ือการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง ซึ่งเกษตรกรมีการวางแผนการ
ผลิตรํวมกันและดูแลชํวยเหลือกันและกัน  

แม๎วําเกษตรกรรุํนใหมํจะสามารถท านาข๎าวอินทรีย๑ตามค าปรึกษาของเกษตรกรพ่ีเลี้ยง และคูํมื อการ
ปลูกข๎าวอินทรีย๑ แตํเกษตรกรบางรายก็ยังขาดทักษะการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ป๓ญหาข๎าวปนจึงเกิดขึ้นมา
อยํางตํอเนื่อง  และเมล็ดพันธุ๑ที่ได๎จึงไมํใชํเมล็ดที่มีคุณภาพอยํางแท๎จริง อันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว
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เก็บข๎าวเปลือกปนกันหลายพันธุ๑ และใช๎เครื่องนวดข๎าวที่มีการนวดข๎าวพันธุ๑อ่ืนมากํอน ท าให๎มีเมล็ดข๎าวตํางพันธุ๑
ผสมมาด๎วย สํงผลตํอการอนุรักษ๑พันธุกรรมข๎าว และการสูญหายของสายพันธุ๑  ดังนั้น จึงต๎องมีการสอนงานโดย
นักวิชาการเกษตรเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพด๎วย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความรู๎ยัง
ต๎องมีการทบทวนหลังการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  

 การสื่อสารขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑ให๎ประสบผลส าเร็จ จน
สามารถสร๎างเครือขํายเกษตรกรที่มีความรู๎ความเข๎าใจกํอให๎เกิดความยั่งยืนใน
ชุมชนได๎นั้น มีป๓จจัยส าคัญ 2 ประการ คือ  

1. ภาวะผู๎น าของประธานกลุํมเกษตรกร มีความเข๎มแข็ง 
กระตือรือร๎นในการท างานเพ่ือสํวนรวม และเสียสละอุทิศตนให๎ความรู๎ และเป็น
ที่ปรึกษาแกํเพ่ือนเกษตรกร สามารถท างานรํวมกับนักวิชาการเกษตรได๎ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑แกํสมาชิกกลุํมเกษตรกร 

2. การประชุมทบทวนความรู๎หลังปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง ท าให๎เกษตรได๎
ประเมินความรู๎ของตนเอง และรํวมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ น าไปสูํการรํวม
แก๎ป๓ญหาของเพ่ือนเกษตรกร ท าให๎เกิดความรํวมมือในการชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ให๎ได๎ผลผลิตข๎าวอินทรีย๑เหมือนกัน  
 
สรุป 

การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารขยายผลการปลูก
ข๎าวอินทรีย๑ ที่สามารถดึงความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง เพ่ือการเผยแพรํหรือถํายทอดแกํ
เกษตรรุํนใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งท าให๎เกษตรเกิดความตระหนักในคุณคําของตนเองที่มีตํอสังคมและชุมชน 
และการที่เกษตรกรรวมกลุํมเป็นเครือขํายผลิตข๎าวอินทรีย๑ตอบสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภคนั้น เป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎แกํครอบครัวและชุมชนได๎อยํางมั่งค่ัง และสร๎างความม่ันคงด๎านอาหารในชุมชนได๎เป็นอยํางดี จึงท าให๎เกิด
ความเข๎มแข็งได๎อยํางยั่งยืนด๎วย 

จากผลการวิจัยโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ท าให๎ได๎คูํมือการท านาข๎าวอินทรีย๑ ส าหรับใช๎เป็นสื่อ
ประกอบการอบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรรุํนใหมํนั้น คณะนักวิจัยมีแนวคิดตํอยอดพัฒนาสื่อจากคูํมือที่เป็นเอกสาร
เผยแพรํให๎เป็นวีดิทัศน๑เผยแพรํกระบวนการท านาข๎าวอินทรีย๑อยํางละเอียดทุกขั้นตอน เพ่ือการเรียนรู๎ของ
เกษตรกรที่สนใจและเผยแพรํความรู๎แกํเยาวชนลูกหลานเกษตรกรตํอไป    
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บทสรุป 

การคิดบวกในการท างานเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะพบกับป๓ญหาตําง ๆ ทั้ง
ที่เป็นงานเอกสาร การประสานงานระหวํางบุคคล ซึ่งอาจมีการกระทบอารมณ๑ กันในการสื่อสารระหวํางบุคคล  
ดังนั้น การมีทัศนคติที่ดีจะชํวยให๎ป๓ญหาทุกอยํางราบรื่นผํานไปได๎ด๎วยดี รวมถึงการสร๎างแรงบัลดาลใจให๎เพ่ือน
รํวมงานด๎วยสภาพแวดล๎อมที่ดีก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให๎เราเกิดแรงจูงใจ และการมีอารมณ๑ที่คิดบวกตํองาน ท าให๎เรา
มีความทํุมเทตํอการท างาน งานก็จะออกมามีประสิทธิภาพก็จะท าให๎องค๑กรก๎าวหน๎าได๎ และในขณะเดียวกันถ๎าเรา
มีความสุขจากการคิดดี มีการยิ้มหัวเราะบ๎างจากการท างาน สมองก็จะหลั่งฮอร๑โมนแหํงความสุขออกมา และยัง
สํงเสริมให๎เราเกิดความเชื่อมั่น กล๎าที่จะตัดสินใจ มีเหตุผลในการท างาน และในป๓จจุบันหากหนํวยงานให๎
ความส าคัญและชํวยผลักดันให๎บุคลากรมีความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในงานก็เป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎บุคลากรคิดดี
มีทัศนคติที่ดีกับงานที่ท าและองค๑กรที่ท างาน ซึ่งจะท าให๎เรารักงานรักองค๑กร และจะสํงผลให๎ผลงานที่ออกมาจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังต๎องมีกิจกรรมที่สร๎างความสัมพันธ๑ในองค๑กร อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาภายในองค๑กร แม๎เพียงปีละ 1 ครั้ง และใช๎เวลาไมํนานแตํก็จะท าให๎บุคลากรที่ท างานภายในองค๑กรเดียวกัน ที่
ไมํคํอยได๎มีโอกาสได๎เจอกัน ได๎มาพบเจอกันและพูดคุย เป็นการสร๎างความสานสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ท าให๎ลดความ
ขัดแย๎งภายในองค๑กรได๎อีกสํวนหนึ่ง และได๎มาปรับทัศนคติที่ดีตํอกัน  

แผนกงานบุคลากร ฝุายบริหาร จึงมีตระหนักถึงความส าคัญที่จะต๎องพัฒนาบุคลากรด๎วยการจัดโครงการ
การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑และสานสัมพันธ๑บุคลากร โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็น
เครื่องมือ(KM tools) ได๎แกํ การระดมสมอง (Brainstorming) รํวมกับผู๎บริหารหนํวยงานและตัวแทนบุคลากร 
(Community of Practice –CoP) พัฒนาบุคลากรด๎านการคิดบวก โดยการเลําเรื่องแลกเปลี่ยนกัน 
(Storytelling) แล๎วจัดเก็บความรู๎เพ่ือน าไปปฏิบัติรํวมกับพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นการสอนงานกันส าหรับบุคลากรที่เข๎ามา
ใหมํ (Mentoring) ซึ่งมีการทบทวนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review) และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเดิมมา
สอนงาน (Coaching) ควบคูํกับผู๎รู๎ในองค๑กร (Center of Excellence-CoE) และเพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist) 
จนได๎ความรู๎ที่จัดเจนเพ่ือน ามาเรียบเรียงออกมาเป็นคูํมือปฏิบัติงานเพ่ือให๎การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน (Work Manual) และใช๎เอกสารที่ได๎น ามาแบํงป๓นความรู๎ (Share) เรื่องการพัฒนาบุคลากรคิดบวกอยําง
สร๎างสรรค๑และพัฒนาองค๑กร เพ่ือสํงผลให๎บุคลากรมีความรักสามัคคีเกิดความรํวมมือรํวมใจกันภายในองค๑กร   
เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุภารกิจขององค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร  การคิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑  ความสัมพันธ๑ในองค๑กร 
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Summary  
             Thinking positively about work is an important part of every organization in both  
public and private companies. The idea of building a good attitude can solve the problems in 
all aspects, If the people in the organization think well, have a good attitude. Which make the 
people love the company. So it will result in the effectiveness output.  
 It is necessary to develop personnel in project management, personnel development, 
creative thinking and human resources by using KM tools, such as brainstorming, Community of 
Practice – CoP, Storytelling, Mentor, After Action Review Center of Excellence (CoE) and Peer 
Assist, Work Manual, Share about Personnel Development: Think positively and creatively. The 
result showed that the employees have the unity of cooperation within the organization. To 
develop effective personnel to accomplish corporate mission effectively. 
 
Keyword : Human resources development   Creative thinking   Corporate relationships 
 
บทน า 

การพัฒนาบุคลากร เป็นภารกิจที่ส าคัญของทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีนโยบายสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎บุคลากรคิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค๑กร เพ่ือให๎เกิดความรักสามัคคีในหมูํคณะ
ตลอดจนเป็นการยกมาตรฐานความคิดที่ดีที่มีตํอองค๑กรให๎สูงขึ้น และจัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับ
ตําง ๆ จนท าให๎บุคลากรที่มีความสามารถทางด๎านกีฬาได๎แสดงออกในทางที่ดีสามารถสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
มหาวิทยาลัยฯ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค๑กรตํอไป 
 ฝุายบริหาร คณะวิทศาสตร๑และเทคโนโลยี จึงได๎ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสวนาคิดบวก
อยํางสร๎างสรรค๑และสานสัมพันธ๑ ภายในองค๑กรอยํางตํอเนื่องทุกปี 
เพ่ือเป็นการสร๎างให๎บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตํอองค๑กร และจัดให๎
บุคลากรได๎เกิดความรักกันภายในองค๑กร ตามโครงสร๎างการ
บริหารจัดการใหมํ Srivijaya PM 11 “คุณภาพของหนํวยงาน
สนับสนุน” ได๎เห็นความส าคัญตํอการสนับสนุนสํงเสริมให๎
บุคลากรมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ๑  และการ
อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข ให๎กับองค๑กรที่ท างานมีความ
รักความเข๎มแข็งในการท างาน และเกิดแรงผลัดดันในด๎านตํางๆ ที่
เป็นสิ่งที่ท าให๎บุคลากรที่ท างานรู๎สึกมีความสุขในการท างาน รู๎สึก
ผูกพัน และจะน ามาไปสูํการรักองค๑กร ซึ่งสํงผลท าให๎การท างานที่
ออกมา มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีแกํองค๑กร น าไปสูํผู๎ที่มา
ติดตํอกับองค๑กรก็จะรู๎สึกดีเมื่อมาติดตํอที่องค๑กร หรือมาเห็นความ
รักความสามัคคีภายในองค๑กร ก็จะรู๎สึกดีและชื่นชมองค๑กรด๎วย
เชํนเดียวกัน 

ดังนั้น แผนกงานบุคลากร จึงเห็นความส าคัญของบุคลากรภายในองค๑กรจากการประเมินผลความพึง
พอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมของบุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําบุคลากรมีความสุข ประกอบกับในทุกปี จะมี
การเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารมีการปรับเปลี่ยนและบุคลากรใหมํเข๎ามาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ผู๎รับผิดชอบงานด๎านการพัฒนา
บุคลากรทุกหนํวยงานจึงต๎องมีโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจในการพัฒนาองค๑กรให๎ท างานได๎อยํางมีความสุข 
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วิธีการด าเนินงาน 
การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑และสานสัมพันธ๑ในองค๑กร เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนา

บุคลากรประจ าปีของหนํวยงาน ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากคณะผู๎บริหารและบุคลากรอยํางดีเยี่ยม ตํอเนื่องไป
จนถึง 2561 ซึ่งเป็นลักษณะโครงการเชิงปฏิบัติการ โดยการมีสํวนรํวมตามกระบวนการจัดการความรู๎  (KM 
Process) และ เครื่องมือที่น ามาใช๎ (KM tools) ตํอไปนี้ 

1. ก าหนด (Identify) 
จากการประชุมปรึกษาหารือกันระหวํางผู๎บริหารของ

องค๑กรและตัวแทนบุคลากร เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานและขับเคลื่อนองค๑กรให๎ก๎าวไปสูํการ
ท างานที่มีมาตรฐานในการท างานและมีกระบวนการท างานที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งการท างานในองค๑กรจะมีการ
พัฒนาได๎นั้น ผู๎บริหารองค๑กรต๎องรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากร
ด๎วยเชํนเดียวกัน จึงจะท าให๎องค๑กรสามารถขับเคลื่อนและพัฒนา
ได๎อยํางรวดเร็วและมีคุณภาพ เพราะถ๎าองค๑กรใดที่ไมํมีการรับฟ๓ง
ป๓ญหาจากผู๎ปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานก็อาจจะมีป๓ญหาได๎ ดังนั้นจึงต๎องมีการระดมสมองระดมความคิด
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และหาแนวทางในการพัฒนาองค๑กร เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค๑กรไปพร๎อม 
ๆ กัน  

KM tools ที่ใช้ คือ การระดมสมอง(Brainstorming) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ โดย
การเสวนาพูดคุยกับผู๎บริหารองค๑กรและตัวแทน ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) และ
บุคลากรที่มีรู๎ความสมาสารถเป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอยให๎ค าปรึกษาในการคิดแนวทางการแก๎ป๓ญหาๆ เพ่ือให๎มี
แนวทางในการหาแนวทางท่ีหลากหลายและเมื่อเราสามารถที่จะระดมสมองภายในองค๑กรได๎นั้นการท างานก็จ าท า
ให๎เป็นไป อยํางงํายเพราะเราสามารถที่จะรับฟ๓งความคิดซึ่งกันและกัน และยอมรับที่จะมองถึงความคิดของ
บุคลากรคนอ่ืนด๎วนเชํนกัน ซึ่งในองค๑กรใหญํๆในการ
ท างานต๎องมีการยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนบ๎าง 
เ พ ร า ะ จ ะท า ใ ห๎ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ไ ป ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ผลที่ได้รับ คือ ได๎ปรับทัศนคติในการ
ท างาน ภายในองค๑กรให๎มีความรักความสามัคคี และ
พบประเด็นที่นําสนใจ  2 ประเด็น ได๎แกํ ประเด็นแรก 
ผู๎บริหารมีการรับฟ๓งบุคลากรภายในองค๑กร ซึ่งสามารถ
ท าให๎ผู๎บริหารองค๑กรทราบถึงป๓ญหาได๎อยํางแท๎จริง 
เพ่ือที่จะได๎น ามาพัฒนาได๎อยํางแท๎จริง ประเด็นที่สอง มีบุคลากรรุํนใหมํที่มีเพ่ิมเข๎ามา ซึ่งมีความจ าเป็นต๎องมี
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบุคลากรรุํนใหมํได๎รู๎จักและเคารพบุคลากรที่เป็นรุํนพ่ีเพ่ือการท างานได๎พัฒนา
ได๎อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงต๎องรํวมกันวางแผนด าเนินการจัดการความรู๎ องค๑กรสามารถมีการพัฒนาได๎
อยํางรวดเร็ว เนื่องจากมีการรับฟ๓งแลกเปลี่ยนความรู๎เพื่อองค๑กรสามารถท่ีจะมีแนวทางในการท างาน และองค๑ก็จะ
ให๎เกียรติในหารท างานและการท างานก็จะมีความสุขเพราะ ภายในองค๑กรยอมรับฟ๓งผู๎น๎อยกวําก็อํุนใจและกล๎าที่
จะแสดงความคิด ความสามารถ และยังเป็นแรงผลักดัน ให๎กล๎าคิด กล๎าท า กล๎าน าเสนอ กล๎าตัดสินใจ  
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2. สร้าง/แสวงหา (Create/Acquire) 
งานบุคลากรของหนํวยงาน ได๎ด าเนินการหาข๎อมูลเชิงลึกจากบุคลากรภายในองค๑กรเพ่ือสอบถาม

ป๓ญหาในการท างานรํวมกันและค๎นหาแนวทางการแก๎ไขเพ่ือที่จะน าแนวทางของการคิดบวกกับองค๑กร เพ่ือที่จะให๎
องค๑กรประสบความส าเร็จในการท างาน และจดบันทึกจากการสอบถามจากบุคคลเพ่ือน าเอาข๎อมูลมา
ประกอบการพัฒนา และจัดการประชุมแบบไมํเป็นทางการเพ่ือพูดคุยรํวมกันเพ่ือหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา 
รํวมกันกับผู๎บริหารขององค๑กร ซึ่งเป็นการทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎จากการสัมภาษณ๑ เป็นการเรียนรู๎ระหวําง
ท างาน(AAR  : After Action Review) ท าให๎บุคลากรได๎มีโอกาสพูดคุยและทบทวนการท างาน แล๎วจัดท าเป็นคู
มือการท างานได๎แบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

KM tools ที่ใช้ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ที่ผู๎ด าเนินการที่ได๎จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความคิด โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) 
ซึ่งได๎เรียนรู๎คิดเห็น(Learning Reviews)กับบุคลากรรุํนใหมํ ซึ่งมีบุคลากร
รุํนเกําที่มีความรูํความสามารถ เป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอยให๎ค าแนะน า
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการท างานในองค๑กร  

ผลที่ได้รับคือ จ านวนบุคลากรในองค๑กรที่มีความสามารถใน
สายงานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ้ งเป็นความรู๎ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โดยตรง เป็นความรู๎เดิมที่มีอยูํในตัวบุคลากร และความรู๎ใหมํจากบุคลากร
รุํนพ่ีขององค๑กร เรื่อง เทคนิควิธีการพัฒนางาน ซึ่งเป็นการมองงานใน
ด๎านบวก และมีความสุข ในการท างาน ซึ่ ง งานที่ ออกมาก็จะมี
ประสิทธิภาพ 

3.รวบรวมและจัดเก็บ (Collect/Organize)  
    ผู๎ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านพัฒนาองค๑กรของทุกหนํวยงานก็จะได๎รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับ

การสื่อสาร กระบวนการท างาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแผนการการท างานให๎ประสบ
ความส าเร็จในองค๑กร โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ และนัดหมายพูดคุย ปรึกษาหารือรํวมกัน และดูแล
รํวมกัน ซึ่งจะมีการพบปะกันในลักษณะสภากาแฟ  ภายในองค๑กรเดียวกัน เพ่ือให๎ค าปรึกษาซึ่งกันและกัน 

KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู๎ระหวํางท างาน(After Action Review)เพ่ือทบทวนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิด การท างาน โดยมีบุคลากรรุํนพ่ีรํวมเป็นพ่ีเลี้ยง คอยสอนงาน (Coaching) เพ่ิมเติม
ความรู๎ตามลักษณะงานของบุคลากร  และมีบุคลากรตํางองค๑กร มาแบํงป๓นประสบการณ๑การท างานและเทคนิค
ของการงานท างานอยํางมีความสุขเปรียบเสมือนเป็นลักษณะของเพ่ือนชํวยเพ่ือน (Peer Assist) ท าให๎บุคลากร
ได๎รับความรู๎ใหมํ และมีความมั่นใจในการท างานให๎ได๎ผลส าเร็จที่ดี  

ผลที่ได้รับ คือ ความรู๎และลักษณะของการท างานมีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น พร๎อมน าไปเรียบเรียงเป็น
คูํมือการปฏิบัติงาน เพ่ือการเผยแพรํแบํงป๓นแกํบุคลากรรุํนตํอไป เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานและยังเป็นการ
เรียนรู๎งานได๎อยํางดี เมื่อมีข๎อสงสัย มีข๎อปรึกษาก็สามารถที่จะปรึกษาพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน หรือดูคูํมือในการ
ท างานได๎ เพ่ือให๎เกิดความถูกต๎องในการท างานเพ่ือให๎งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เข้าถึง (Access) 
การเข๎าถึงความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ บุคลากรสามารถพูดคุยกันได๎อยํางมีความสุขและ

มีความรู๎สึกที่ดีตํอการพูดคุย โดยบางครั้งการรํวมประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎การพบปะพูดคุยเพ่ือปรึกษาแก๎ป๓ญหา
ตําง ๆ ก็นําจะเกิดขึ้นบ๎างเพราะจะท าให๎รู๎สึกเป็นกันเองในการท างาน ซึ่งการท างานก็จะก๎าวหน๎าได๎ด๎วย  เพราะ
องค๑กรก็เป็นสํวนหนึ่งในการชํวยสํงเสริมบุคลากรในการท างาน  



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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KM tools ที่ใช้ คือแหลํงผู๎รู๎ขององค๑กร (CoE)การเข๎าถึงข๎อมูล ด๎วยวิธีการสอบถามข๎อมูลจากผู๎รู๎ใน
องค๑กร และบุคลากรนอกหนํวยงานที่มารับบริการวํารู๎สึกอยํางไรกับองค๑กร เราก็จะสามารถท าให๎ทราบถึงการ
พัฒนาองค๑ได๎ด๎วยอีกระดับหนึ่ง  

ผลที่ ได้รับ คือ บุคลากรมีความเข๎าใจในการ
แก๎ป๓ญหาและวิธีการจัดการป๓ญหาอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กํอให๎เกิดการบรรลุวัตถุประสงค๑ และมีความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
บุคลากรในองค๑กรเดียวกันและตํางองค๑กรที่อาจจะเข๎ามารับ
บริการจากองค๑กรของเรารู๎สึกมีความสุขที่ได๎เข๎ามาใช๎บริการใน
องค๑กรของเรา และสามารถที่จะน าเทคนิคตํางๆมาปรับใช๎ใน
การท างานเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑และเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

5. แบ่งปัน (Share) 
มีการถํายทอดจากบุคลากรเกําสูํบุคลากรใหมํ มีการสอนงาน เปรียบเสมือนการมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแล  และ

คอยให๎ค าปรึกษา แบํงป๓นความรู๎เคล็ดลับในการท างานซึ่งเป็นการสอนงานถํายทอด และการสอนงานในลักษณะนี้
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ท าให๎องค๑กรสามารถมีการพัฒนาได๎เชํนเดียวกัน เพราะบุคลากรที่ได๎รับการถํายทอดจะรู๎สึกดี ก็
จะท าให๎มีความคิดที่ดีตํอองค๑กร ซึ่งมองไปถึงการที่จะมีความรักองค๑กร และสามัคคีในการท างาน และการท างาน
ในลักษณะนี้ยังสามารถท าให๎เกิดความรักความสามัคคีในการท างาน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งวัฒนธรรมแบบ
นี้ควรปลูกฝ๓งให๎อยูํในองค๑กรของการท างานให๎มาก เพราะจะท าให๎องค๑กรมีความสุข  

 
KM tools ที่ใช้ คือ การเลําเรื่อง (Storytelling) 

จากประสบการณ๑การท างานในองค๑กร พร๎อมทั้งสอนงานที่ต๎อง
ปฏิบัติ และคูํมือการการท างานในองค๑กรให๎บุคลากรรุํนใหมํ 
(Work Manual) เพ่ือให๎บุคลากรรุํนใหมํสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได๎อยํางงําย โดยมีบุคลากรรุํนพ่ีท าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) ซึ่งได๎มีการจับคูํกันแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท๑ ไอ
ดีไลน๑ และเฟซบุ๏ค (Social Network) เพ่ือความสะดวกในการ
สื่อสารกันเป็นเครือขําย และเป็นการติดตํอที่รวดเร็วซึ่งเป็นอีก
ชํองทางหนึ่งที่สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎งํายและสะดวกในการ
สํงเอกสารด๎วยเชํนเดียวกัน   

ผลที่ได้รับ คือ มีการถํายทอดความรู๎เรื่องการท างานใน
องค๑กรในรูปแบบการสื่อสารด๎วยวาจา และการสื่อสารด๎วยลาย
ลักษณ๑อักษร  ซึ่งมีการสร๎างความสัมพันธ๑รวมกลุํมกันเป็นเครือขําย
บุคลากร เพ่ือปลูกฝ๓งการดูแลซึ่งกันและกันแบบพ่ีน๎อง แบบ
ครอบครัวเดียวกันท าให๎การท างานในองค๑กรรู๎สึกอบอํุน มีมิตรภาพ
ที่ดีตํอกัน และเป็นการสื่อสารที่เข๎าสูํถึงกันได๎งําย และยังท าให๎กล๎า
ที่จะคุย กล๎าที่จะสื่อสารซึ่งกันได๎งํายขึ้น และมีความไวตํอการ
สื่อสาร รับสํงข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว  
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6. ใช้ (Apply) 
   เมื่อบุคลากรได๎เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติงานโดยมีบุคลากรรุํนพ่ีท าหน๎าที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยง ควบคูํกับการใช๎

คูํมือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางการปฏิบัติด๎วย และได๎มีการประชุม ปรึกษาหารือหลังการปฏิบัติ(After Action 
Review) เพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงการท างาน ปรับปรุงคูํมือการท างานอีกครั้งในมีประมิทธิภาพและมีขั้นตอนการ
ท างานที่เปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 

KM toolsที่ใช้ คือ การมีบุคลากรรุํนพ่ีเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยให๎ค าปรึกษาอยํางตํอเนื่อง เสร็จ
แล๎วมีการประชุม ปรึกษาหารือ ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) รวมทั้งมีหัวหน๎างานเป็นผู๎สอน
งาน(Coaching)เพ่ิมเติมความรู๎ใหมํ ๆ  

ผลที่ได้รับ คือ คูํมือการท างานที่มีประสิทธิภาพ ที่ผํานการพูดคุย ปรึกษาหารือ ระดมความคิด และ
ปรับปรุงเนื้อหาได๎ถูกต๎องเป็นแนวทางปฏิบัติแกํบุคลากรรุํนใหมํ โดยใช๎หลักการจัดการความรู๎ (KM) จนเป็นที่
นําเชื่อถือ สามารถปฏิบัติตามได๎จริง 
ผลการด าเนินงาน 

เกิดพลังของความรํวมมือในการท ากิจกรรมตําง ๆ มากมาย อาทิ การนัดกันแตํงกายผ๎าไทยเพ่ือความ
สวยงามและอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเมื่อมีบุคลากรได๎รับรางวัล หรือได๎
ต าแหนํงงานที่สูงขึ้น แสดงความรู๎สึกดี ๆ ตํอกันในวันส าคัญ เชํน วันเกิด  ซึ่งการที่คนเรารู๎จักคิดบวกและมี
ความรู๎สึกดีตํอกันภายในองค๑กร อีกทั้งยังรู๎จักการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน จะสร๎างวัฒนธรรมใหมํภายในองค๑กร เกิด
ความเคารพและให๎เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งไมํแบํงแยกกันเพราะเราคือบุคลากร
ในองค๑กรเดียวกัน และพร๎อมที่จะรํวมกันผลักดันองค๑กร ให๎เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 

การพัฒนาบุคลากรให๎คิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือพัฒนาองค๑กรให๎ประสบผลส าเร็จ               คือการมี
ความรู๎ความเข๎าใจซึ่งกันและกันทั้งผู๎บริหารองค๑กรและบุคลากร กํอให๎เกิดการพัฒนาและเกิดความเข๎าใจซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาทั้งงาน บุคลากร และองค๑กร ดังนั้นจึงมีป๓จจัยส าคัญ             3 ประการ คือ  

1. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มีผู๎บริหารรุํนใหมํที่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่
ปฏิบัติงานรํวมกันได๎อยํางเข๎าใจไปในแนวทางเดียวกัน 

2. บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณ๑ที่ดีจึงท าให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และพัฒนาการคิดบวกให๎เป็นไปใน
แนวทางท่ีดี และรํวมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ น าไปสูํการรํวมแก๎ป๓ญหาขององค๑กร ท าให๎เกิดความรํวมมือในการ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ละเป็นกิจกรรมสํวนหนึ่งภายในองค๑กรท าให๎รู๎จักการรักการสามัคคีกัน ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งที่
ท าให๎องค๑กรมีประสิทธิภาพในการท างาน 

3. มีกิจกรรมสานสัมพันธ๑พูดคุยกันแบบไมํเป็นทางการบ๎าง ในแตํละสํวนงานเพ่ือได๎ปรึกษาหารือกันถึง
ป๓ญหาและวิธีการรํวมกันแก๎ป๓ญหา ทั้งนี้ อาจกํอให๎เกิดแนวความคิดใหมํ ๆ เกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน อาทิ การนัดกันกินกาแฟ นัดกันทานอาหารเช๎า เพียงเทํานี้ก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มต๎นการสาน
สัมพันธ๑ภายในองค๑กรได๎แล๎ว 

 
 
 
 
 

 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

375 

สรุป 
การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารทั้งทางความคิด การ

สื่อสารด๎านการพูด และการแสดงอารมณ๑ ที่สามารถดึงความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง  เพ่ือ
การเผยแพรํหรือถํายทอดแกํบุคลากรรุํนใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งท าให๎บุคลากรเกิดความตระหนักในคุณคํา
ของตนเองที่มีตํอสังคมและองค๑กร          

จากผลการด าเนินงานโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ท าให๎ได๎คูํมือการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คูํมือที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการระดมความคิดรํวมกัน ซึ่งเข๎าใจซึ่งกันและกันทั้งบุคลากรในองค๑กรและผู๎บริหารองค๑กร 
และเพ่ือสร๎างมุมมองความคิดเชิงบวกให๎กับบุคลากรในองค๑กร และมีทัศนคติที่ดี ทั้งตํอตนเอง เพ่ือนรํวมงาน และ
องค๑กร อีกท้ังยังสํงเสริมการท างานในการจุดประกายทางด๎านความคิดที่สร๎างสรรค๑ที่สามารถน ามาใช๎ประโยชน๑ได๎
ในการท างานในองค๑กรในชีวิตประจ าวัน และเป็นการสร๎างความส าเร็จให๎กับองค๑กร 
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การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่า  

และมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา 
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บทสรุป 
 การบริการวิชาการด๎วยการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพ่ือสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยว ชุมชนชะแล๎ 
จังหวัดสงขลา เป็นกระบวนการที่หนํวยงาน หรือมหาวิทยาลัยต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการด าเนินงานให๎
สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมคิดและสร๎างรูปแบบในการพัฒนาไปด๎วยกัน  ในกรณีคณะ
สถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนชะแล๎ ได๎น าหลักกาบริการวิชาการแบบ
พันธกิจสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างชุมชนเข๎มแข็งมาประยุกต๑ใช๎ ในการด าเนินงาน และได๎ทบทวนผลการด าเนินในทุกๆ 
กิจกรรมเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงานในกิจกรรมตํอ ๆ ไป  โดยคณะฯ ได๎มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  ศึกษาเรียนรู้
ท าความเข้าใจชุมชนทั้งด๎านป๓ญหาและความต๎องการ แจ้งขอบข่ายการท างานและศักยภาพของคณะฯ  หา
ข้อสรุปในการด าเนินงาน จัดท าแผน งบประมาณและก าหนดการ สร้างแนวทางชุมชน (concept) ด าเนินงาน
ตามแผน ซึ่งคณะฯได๎ด าเนินการเป็นล าดับ คือ น านักศึกษาลงพ้ืนที่ (work shop) ศึกษาบริบทชุมชน ออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ให๎กลุํมแมํบ๎าน ออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวด๎วย ฐานการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา และประวัติศาสตร๑ ออกแบบ
จัดท าฐานการเรียนรู๎ ปูายเรียนรู๎ในฐานตําง ปูายบอกทาง และ สิ่งตกแตํงเส๎นทาง ท าแผํนพับ ออกแบบจัดท าปูาย
เรียนรู๎ในปุาชายเลน จัดอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย  
 ผลจากการด าเนินงานท าให๎ชุมชนเห็นคุณคําในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา และสิ่งแวดล๎อมที่ตนมี
เพ่ิมข้ึน และมีเครื่องมือในการสร๎างมูลคํา ให๎กับตนเองและชุมชน และป๓จจุบัน บริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (CPF.) เข๎ามาด าเนินการพัฒนาชุมชนตํอจากคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ โดยใช๎แนวทางการปฏิบัติที่
คณะฯ ได๎ด าเนินการไว๎ โดยมีคณะฯ เป็นที่ปรึกษา และลงงานบริการวิชาการตามการร๎องขอตํอไป 
 
ค าส าคัญ :  ภูมิป๓ญญา,  คุณคํา, มูลคํา, การทํองเที่ยว 
 
Summary 

Academic Service by enhancing wisdom to create value and benefits of tourism in 
Chalae community is process that the university has to change the format and method of 
operation to fit the context of the community. The community is involved in the process of 
thinking and creating a model to develop together. In case of the faculty of Architecture, 
Rajamangala University of technology Srivijaya with Chalae Community have adopted the 
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principles of academic services in the form of university Engagement to build a strong 
community to implement and review the results of activities to be used as a guideline for 
future activities. The guideline are as follows. - study and understand the community in terms 
of problems and needs -The scope of work and potential of the faculty - Find the conclusion in 
the operation - Make a budget plan- Create a community approach (comcept) The workshop is 
designed to study and visual survey the context of the community, Packaging design for 
housewives group, tourism route design for wisdom and historic learning base, a learning base 
design and Junior Guide training course.  

 As a result, the community realize wisdom the value of cultural heritage and 
environment. As a tool which create own value and community.  At the present, the private 
organization has taken place university for community Developing by following of university 
guideline. 
 
Keyword : wisdom, value, benefits, tourism 
 
บทน า  

วิถีชีวิตของผู๎คนในชุมชนชะแล๎ได๎กํอรูปขึ้นจากมรดกทางธรรมชาติในพ้ืนที่ที่บรรพบุรุษได๎เลือกสรร เข๎ามา
ตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีภูมิทัศน๑งดงาม และอุดมสมบูรณ๑ สร๎างสมเป็นวิถีชีวิต และพัฒนาเป็นวัฒนธรรม 
ประเพณี รวมถึงภูมิป๓ญญาที่สืบทอดมาจนถึงป๓จจุบันนี้  อันได๎แกํ ภูมิป๓ญญาด๎านการสร๎างที่อยูํอาศัยซึ่งอยูํภายใต๎
บริบทแวดล๎อมทางธรรมชาติอยํางสมดุล ภูมิป๓ญญาด๎านการสร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎ในการเลี้ยงชีพจากวัสดุใน
ท๎องถิ่น  ภูมิป๓ญญาด๎านอาหารและโภชนาการจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ และภูมิป๓ญญาด๎านอ่ืนๆอีกมากมาย  
สิ่งเหลํานี้ได๎หลํอหลอมรวมเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชนชะแล๎ (เทศบาลต าบลชะแล๎ : 2558)        

ประเดํนป๓ญหาเกิดจาก ป๓จจุบันกระแสโลกาภิวัตน๑ ได๎สํงผลกระทบตํอวิธีคิด วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ทํามกลางกระแสความสับสน การรุกคืบของสังคมเมือง การมุํงเน๎นพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค จนละเลยภูมิป๓ญญา
และมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จนปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยํางรวดเร็ว ภาวะ
ซ้ าซากของป๓ญหาที่เกิดขึ้น สํงผลให๎เยาวชนคนรุํนใหมํมีคํานิยมในการออกไปท างานนอกพ้ืนที่ ท างานโรงงาน  ไมํ
อยากท าอาชีพประมง อาชีพท านาเหมือนบรรพบุรุษ  ไมํเห็นคุณคําของวัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาที่บรรพบุรุษสร๎าง
ไว๎  

อยํางไรก็ตามมรดกทางธรรมชาติของชุมชนยังถือเป็นทุนทางสังคมของชุมชนที่สูงคํา และหาได๎ยากยิ่ง  
แกนน าชุมชนจึงหาทางแนวทางการพัฒนาเพื่อสร๎างแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ซึ่งได๎ประสานงานรํวมกับหนํวยงาน
ภาครัฐในพ้ืนที่ (สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๓๘ สงขลา) ในการจัดกิจกรรมรํวมกัน ทั้งกิจกรรมปลูกปุา 
กิจกรรมเรียนรู๎ทรัพยากรให๎แกํเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร๎างจิตส านึกรํวมในการอนุรักษ๑และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
สร๎างรายได๎เสริมแกํคนในชุมชนทั้งยังสามารถเข๎าใช๎ประโยชน๑และสงวนรักษาเพ่ือตกทอดสูํลูกหลานในอนาคต
อยํางยั่งยืน และท าบันทึกความรํวมมือกับคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางในการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพ่ือสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยวชุมชนชะแล๎ 
จังหวัดสงขลา รํวมกับชุมชน 
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วิธีการการด าเนินงาน  
การด าเนินงานบริการวิชาการด๎วยการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพ่ือสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยว

ชุมชนชะแล๎  จังหวัดสงขลา ได๎ประยุกต๑ใช๎หลักการบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างชุมชนเข๎มแข็งโดย
มีพ้ืนฐาน 4 ประการ ได๎แกํ รํวมคิดรํวมท าแบบหุ๎นสํวน 
(Partnership)  เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (Mutual benefit) มีการใช๎ความรู๎และเกิดการเรียนรู๎
รํวมกัน (Scholarship) และ เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (Social impact)  

1. ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership)  
เป็นการด าเนินที่ค านึงถึงประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งอาจไมํได๎เป็นประโยชน๑ในเชิงมูลคํา แตํเป็นประโยชน๑ในเชิง

คุณคํา และคํอยๆ พัฒนาเป็นมูลคําในอนาคตตํอไป ซึ่งคณะท างานได๎มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้ 
1.1 เรียนรู้ดูใจ เป็นการศึกษาบริบทซึ่งกันและกันไมํวําจะเป็นเรื่องของป๓ญหา ความต๎องการ  ขอบขําย

ในการด าเนินงาน รวมถึงศักยภาพของทั้งสองฝุาย กลําวคือ คณะท างานได๎ลงพ้ืนที่พบปะ ผู๎น าชุมชน ทั้งในสํวน
ของเทศบาลต าบลชะแล๎ และและผู๎น ากลุํม องค๑กรของชาวบ๎าน รวมถึงชาวบ๎าน เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนและน าเสนอแนวทางในการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กิจกรรม workshop เรียนรู๎ศักยภาพชุมชน 
 

1.2. หาข้อสรุปในการด าเนินงาน  เป็นการแจ๎งข๎อจ ากัด หรือศักยภาพของคณะด าเนินงานเพ่ือก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานรํวมกับตัวแทนชุมชุน เชํน คณะท างานมีความเชียวชาญในด๎านการออกแบบ
สถาป๓ตยกรรม ด๎านการผังเมือง  ด๎านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และด๎านทัศนศิลป์ เป็นต๎น และศักยภาพของ
ชุมชนที่คณะท างานพบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา กลําวคือ ชุมชนชะแล๎เป็นชุมชนที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ๑ (ปุาชายเลน) ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และโบราณสถานที่ส าคัญ เหมาะแกํการพัฒนาเป็นแหํลงทํองเที่ยวตํอไป 

1.3. ด าเนินการ 
         - จัดท าแผนงบประมาณ   
                  - แบํงงาน   

1.4. สร้างแนวทางให้ชุมชน  (concept) การสร๎างแนวทางให๎ชุมชน จากการศึกษาบริบทชุมชนพบ
ศักยภาพชุมชนมากมายจึงสร๎าง  (concept)  ด๎วยการประพันธ๑บทกลอน เพ่ือท าให๎จดจ าได๎งําย และทุกคนใน
ชุมชนเห็นคุณคําของมรดกท่ีตนมีได๎จากบทประพันธ๑ ดังนี้ 

ชะแล๎....แท๎วิถีธรรมชาติ        ภูมิป๓ญญาดารดาษประดับถิ่น  
สืบคุณคําผํานคืนวันอันอยูํกิน       ดลแดนดินวิถีชน...ชะแล๎งาม 

(ท่ีมา : ยงยุทธ หนูเหนียม : 2557) 
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2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 
การบริการวิชาการให๎กับชุมชนชะแล๎ของคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ในกิจกรรมตําง ๆ เป็นการด าเนินงาน 

โดยมีฐานคิดให๎เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (Mutual benefit)  กลําวคือ ชุมชนได๎ผลงาน และ
ชิ้นงานเพื่อน าไปตํอยอดในการการพัฒนาชุมชนตํอไป เชํน เส๎นทางทํองเที่ยว ปูายเรียนรู๎ ปูายบอกทาง บรรจุภัณฑ๑ 
แบบบ๎านต๎นแบบ ฯลฯ เพ่ือสร๎างอัตลักษณ๑ให๎กับชุมชน สํวนนักศึกษา และอาจารย๑ ได๎ประสบการณ๑ ความรู๎ และ
การฝึกทักษะในด๎านตําง ๆ ในสถานที่และสถานการณ๑จริง เชํน การออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวด๎วย ฐานการเรียนรู๎ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ เทคนิควิธีในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม การแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎า ฯลฯ ซึ่ง 
เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับเปูาหมายในการเรียนรู๎ของนักศึกษา อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กิจกรรม workshop ออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวด๎วย ฐานการเรียนรู๎ รํวมกับชุมชน 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 3 กิจกรรม workshopออกแบบและจัดท าต๎นแบบบรรจุภัณฑ๑ รํวมกับชุมชน 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กิจกรรม workshopออกแบบ จัดท า และติดตั้ง ปูายบอกทาง รํวมกับชุมชน 
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ภาพที่ 5 กิจกรรม workshopออกแบบ จัดท า และติดตั้ง ปูายเรียนรู๎  รํวมกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ภาพที่ 6 กิจกรรม อบรมมัคคุเทศก๑น๎อยให๎กับชุมชน  
       
 
               
                                                                
 
 
 
 
  

 ภาพที่ 7 กิจกรรมออกแบบปูายเรียนรู๎ ซุ๎มถํายรูป และซุ๎มทางเข๎า  
ส าหรับเส๎นทางธรรมชาติปุาชายเลน 

 
ในการท างานบริการวิชาการรํวมกับชุมชนทุกครั้ง เมื่อจบกิจกรรมแตํละกิจกรรมทางคณะท างานและ

ชุมชนจะด าเนินการ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ๑ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ท ารํวมกัน  เพ่ือก าหนดทิศทาง
และแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตํอไปเสมอ  

3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ได๎ใช๎ความรู๎
ความช านาญ ของคณะท างานในแตํละหลักสูตรในการท างานรํวมกับชุมชนชะแล๎ กรณี : หลักสูตรสถาป๓ตยกรรม
ซึ่งใช๎ความรู๎ในด๎านการออกแบบ มาใช๎ในการท างานรํวมกันชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการ
วิชาการ  งานวิจัย  หรือการบูรณาการการเรียนการสอน  อาทิเชํน  การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
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“ออกแบบเส้นทาง ท่องเที่ยวชุมชนชะแล้” (งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ๑ : 2559) โดยการท างานรํวมกับชุมชนแรก
เปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ตํอกัน ก าหนดจุดเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งแบํงเส๎นทางออกเป็น 2 สํวน คือ เส๎นทางศึกษาภูมิ
ป๓ญญา และเส๎นทางศึกษาโบราณสถาน  ในการท างานครั้งนี้คณะท างานได๎เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมากมายเพ่ือใช๎
ในการออกแบบปูายเรียนรู๎ตามเส๎นทางที่ก าหนด สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎รูปแบบการน าเสนอข๎อมูลชุมชนที่นําสนใจ
และแสดงถึงอัตลักษณ๑ของชุมชนได๎  การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบบ้าน
ต้นแบบแนวอนุรักษ์ ชุมชนชะแล้” (ปิยาภรณ๑ อรมุต : 2559 ) กิจกรรมนี้ทางคณะฯได๎เรียนรู๎รูปแบบและภูมิ
ป๓ญญาของเรือนพ้ืนถิ่น ที่ถํายทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได๎เห็นคุณคําของสถาป๓ตยกรรมพ้ืนถิ่น
อยํางลึกซึ่งจากการถํายทอดจากชํางพื้นบ๎าน และสามารถน ามาตํอยอดในการออกแบบอาคารตําง ๆได๎ สํวนชุมชน
ได๎แบบบ๎านต๎นแบบแนวอนุรักษ๑ไว๎เพ่ือ ให๎ผู๎สนใจน าไปปรับสร๎างให๎เหมาะกับความต๎องการของแตํละบุคคลได๎
กิจกรรมบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
กิจกรรมนี้ คณะท างานและนักศึกษาได๎เรียนรู๎เรื่องคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น เชํน ใบตาล ใยตาล ลูกตาล และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎เรื่องการเพ่ิมมูลคํา และการสร๎างเอกลักษณ๑ให๎กับสินค๎าด๎วยบรรจุภัณฑ๑ที่ท ามา
จากวัสดุในท๎องถิ่น  กิจกรรมบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอน อบรมมัคคุเทศก์น้อยและออกแบบ
ป้ายเรียนรู้ ซุ้มถ่ายรูป ซุ้มทางเข้าป่าชายเลนชะแล้ กิจกรรมนี้ท าให๎คณะท างานและนักศึกษาได๎เรียนรู๎ รูปแบบ
การศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ทรัพยากรในปุาชายเลน รวมถึงเรียนรู๎ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนชะ
แล๎จากเด็ก ๆ โรงเรียนวัดชะแล๎ที่เข๎ารํวมอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎รูปแบบการสืบทอดองค๑ความรู๎
ของชุมชนผํานเยาวชน และปูายเรียนรู๎   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 สํวนหนึ่งผลงานวิจัยพัฒนาสถาป๓ตยกรรมเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิป๓ญญา และ วัฒนธรรมท๎องถิ่น : 
ต าบลชะแล๎ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. 
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ภาพที่ 9 สํวนหนึ่งผลงานวิจัยออกแบบบ๎านต๎นแบบเพ่ืออนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
ชุมชนชะแล๎ จังหวัดสงขลา 

 
4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้  (Social impact) ผลกระทบตํอชุมชนชะแล๎จากการบริการ

วิชาการของคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มีผลลัพธ๑เป็นที่นําพอใจอยํางยิ่ง ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถประเมินในเชิง
มูลคําได๎อยํางชัดเจน แตํในสํวนของผลเชิงคุณคํานั้น สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได๎อยํางชัดเจน กลําวคือ 
ชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้ อันจะเห็นได๎จาก เด็กๆ ของ
โรงเรียนวัดชะแล๎รู๎และเข๎าใจประวัติความเป็นมาของสถานที่ส าคัญในชุมชน รวมถึงเห็นคุณคําของ
ทรัพยากรธรรมชาติของตน ชุมชนได้เครื่องมือเพื่อด าเนินต่อ เชํน เส๎นทางทํองเที่ยว แผํนพับ มัคคุเทศก๑ แผนที่
และจุดเรียนรู๎ ฯลฯ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างรายได๎ ในป๓จจุบันทางชุมชุนรวมกลุํมกันจัดให๎มี โฮมสเตย์ 
(homestay) ส าหรับนักทํองเที่ยว รํวมถึงลานกิจกรรมเพ่ือใช๎ส าหรับการเต๎นท๑พักแรมส าหรับคณะที่มาศึกษาเยี่ยม
ชมชุมชนที่เป็นหมูํคณะ รวมถึงบริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จ ากัด (มหาชน) (CPF.) เข๎ามาด าเนินการพัฒนาชุมชน
ตํอจากคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ โดยใช๎แนวทางการปฏิบัติที่คณะฯได๎ด าเนินการไว๎ โดยมีคณะฯ เป็นที่ปรึกษา 
และลงงานบริการวิชาการตามการร๎องขอตํอไป 
 
บรรณานุกรรม 
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ๑ . 2559. พัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา และ วัฒนธรรม

ท้องถิ่น : ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. สงขลา : คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

เทศบาลต าบลชะแล๎. 2558. แผนพัฒนา 5 ปี เทศบาลต าบลชะแล้. สงขลา: เทศบาล 
ต าบลชะแล๎.      

ปิยาภรณ๑ อรมุต. 2559. ออกแบบบ้านต้นแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 
ชะแล้ จังหวัดสงขลา. สงขลา : คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดท าฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่ 

กระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
 

ปวีณ๑กร  สุรบรรณ๑ 
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เบอร๑โทรศัพท๑  095-4393241 
E-Mail address : paweekorn.sur@gmail.com 

 
บทสรุป  

การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร๑ได๎ด าเนินโครงการการจัดท าฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
กระเบื้องดินเผาเกาะยอขึ้น เพ่ือให๎นักศึกษาและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
สํงเสริมการเรียนรู๎และเห็นในคุณคําของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญานี้ไว๎ให๎
ส าหรับผู๎ที่สนใจได๎ศึกษาตํอไป จากการด าเนินโครงการพบวํา นักศึกษาและบุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในภูมิ
ป๓ญญาการท ากระเบื้องดินเผาเกาะยอมากขึ้น  
  
Summary  
 The maintenance of religious, conservative of arts and environment is the mission of 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. The activities of Faculty of Liberal Arts is a 
project of database of heritage of local wisdom of making tile ceramic in south of Songkhla lake 
basin. To provide students and staff with knowledge and understanding in the local wisdom, to 
encourage process of learning and recognizing the value of local wisdom and collecting data for 
this wisdom for those interested in further study. The results show that students and staffs have 
more the knowledge and understanding in the local wisdom of making tile ceramic. 
 
ค าส าคัญ : การจัดฐานข๎อมูล กระเบื้องดินเผาเกาะยอ  
 
บทน า  

การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ถือเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได๎ให๎ความส าคัญของวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาที่ก าลังจะเลือนหายไป โดยได๎เลือกประเด็นเรื่อง มรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 

กระเบื้องดินเผาเกาะยอหรือกระเบื้องดินเผาสงขลา งานหัตถกรรมพ้ืนเมืองนี้มีชื่อเสียงของชาวสงขลา 
กระเบื้องที่ท าขึ้นจากดินเหนียวน้ าเค็มริมทะเลสาบสงขลา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่พอจะสืบค๎นได๎แสดงไว๎
วําเริ่มมีการน าวัฒนธรรมการผลิตกระเบื้องดินเผาส าหรับมุงหลังคา อิฐส าหรับปูพ้ืน เข๎ามาจากชาวจีนอพยพตั้งแตํ
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ได๎มาสร๎างโรงผลิตกระเบื้องบริเวณเกาะยอ จากนั้นชาวไทยบริเวณนั้นได๎เรียนรู๎กรรมวิธีการ
ผลิตแล๎วจึงคํอยๆ เปิดโรงกระเบื้องเป็นของตัวเอง ในอดีตธุรกิจการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอนี้ขยายตัว 
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อยํางรวดเร็ว เกิดเป็นโรงกระเบื้องจ านวนกวํา 200 โรงทั่วบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง และได๎รับความ
นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายในพ้ืนที่ภาคใต๎ กรุงเทพฯ และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การท ากระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาเสื่อมโทรมลง เพราะเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและมีวัสดุกํอสร๎างรูปแบบใหมํ ๆ (กระเบื้องลอน) ให๎เลือกใช๎ การใช๎กระเบื้องมุงหลังคาที่ผลิตจาก
โรงงานด๎วยเทคโนโลยีทันสมัยจึงเข๎ามาแทนที่กระเบื้องมุงหลังคาแบบเดิม ความต๎องการของตลาดกระเบื้องดินเผา
เกาะยอลดลง ประกอบกับกระบวนการผลิตที่ท าให๎เกิดกระเบื้องที่มีลักษณะเฉพาะของกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 
จ าเป็นจะต๎องใช๎แรงงานจ านวนมาก จากสถานการณ๑ดังกลําว สํงผลกระทบให๎การผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอใน
ป๓จจุบันเหลือผู๎ผลิตเพียงรายเดียว และผู๎มีภูมิป๓ญญาในการสร๎างเตาเผาคนสุดท๎าย คือ ลุงอ๎อม หรือ                    
นายอ๎อม ทิพโอสถ ครูภูมิป๓ญญาไทยด๎านกระเบื้องดินเผาได๎ถึงแกํกรรมแล๎ว สถานการณ๑ของมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอ จึงตกอยูํในระยะที่อาจจะขาดการสืบทอดสูํคนรุํนหลังสุํมเสี่ยงตํอการ              
สูญหาย  

คณะศิลปศาสตร๑จึงได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของมรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะ
ยอ จึงได๎จัดกิจกรรมการจัดท าฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบ
สงขลาตอนลําง โดยมีเปูาประสงค๑เพ่ือต๎องการให๎นักศึกษาและบุคลากรได๎เรียนรู๎ในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีจิตส านึก
อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญานี้ไว๎ให๎ส าหรับผู๎ที่สนใจได๎ศึกษาตํอไป  

 
วิธีการด าเนินงาน   

การวางแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ทางคณะผู๎ด าเนินงานได๎มีปรึกษาหารือป๓กหมุดเลือกพ้ืนที่ส าหรับใช๎ในการศึกษางานด๎านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คือ บริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเล็งเห็นวําพ้ืนที่นี้มากไปด๎วยมรดกทางภูมิป๓ญญาทั้ง 5 ด๎าน 
ได๎แกํ ข๎าว ผ๎า ยา เรือน และสุนทรียะ อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากนั้นเลือกหาประเด็นทางด๎าน
วัฒนธรรมที่นําสนใจ ได๎ข๎อสรุปในการศึกษา คือ กระเบื้องดินเผาเกาะยอ/ กระเบื้องดินเผาสงขลา  ซึ่งพบวํา
กระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอที่ยังคงใช๎ภูมิป๓ญญาดั้งเดิมในการผลิตเหลือเพียงโรงกระเบื้องเดียว คือ 
โรงกระเบื้องลุงอ๎อม ชุมชนทํานางหอม ต าบลน้ าน๎อย อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่บริเวณลุํมน้ า
ทะเลสาบสงขลา 
ที่มาของภาพ: 
https://paveenafern.wordpress.com 
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ภาพที่ 2 โรงกระเบื้องในชุมชนทํานางหอม อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 

การด าเนินโครงการนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมในเชิงพ้ืนที่ (Field Study) จ าเป็นอยํางยิ่งที่ทางคณะ
ผู๎จัดท าโครงการต๎องท าความรู๎จักพ้ืนที่ของชุมชน คนในชุมชนที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎ (Key Informant) ในการนี้
คณะผู๎ด าเนินโครงการได๎เลือกใช๎การจัดการความรู๎แบบ สภากาแฟ (Knowledge Cafe) เข๎ามาในการสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีระหวํางคณะผู๎ด าเนินโครงการกับคนในชุมชน พูดคุยท าความเข๎าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลเบื้องต๎น ความเป็นมา
เป็นไปของชุมชนและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑ระหวํางการท ากระเบื้องดินเผาเกาะยอกับคนในพ้ืนที่ชุมชนทํานาง
หอมจากอดีตถึงป๓จจุบัน โดยเวทีที่ใช๎พูดคุยเป็นสถานที่แบบไมํเป็นทางการ บรรยากาศเป็นกันเอง เชํน ร๎านกาแฟ
ในตลาดนัดของชุมชน ศาลาในบริเวณวัด เป็นต๎น ดังภาพที่ 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพที่ 3 การพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน                  ภาพที่ 4 การถํายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร๑  
                                                                              เตาเผากระเบื้องผํานการวาดภาพประกอบ 
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การด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของชุมชน พัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงป๓จจุบัน 

รวมถึงข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ๑และกระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ คณะท างานได๎ใช๎ การ
ถ่ายทอดโดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) มาเป็นเครื่องมือการจัดการความรู๎ โดยให๎ ผู๎เฒําผู๎แกํ ปราชญ๑ชาวบ๎าน
หรือครูภูมิป๓ญญาด๎านการท ากระเบื้องและผู๎มีประสบการณ๑ในการผลิตกระเบื้องได๎บอกเลําเรื่องราวประสบการณ๑
ของตนกับชุมชนหรือกับการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 5-6 อีกทั้งยังใช๎ เวทีเสวนา (Dialogue) โดย
ให๎นักศึกษาได๎ฟ๓งเสวนา “ผู๎เฒําเลําขาน ต านานชุมชน คนท ากระเบื้องดินเผาเกาะยอ” เป็นการเชิญปราชญ๑
ชาวบ๎านและผู๎มีประสบการณ๑ในการผลิตกระเบื้องมาพูดคุยเรื่องราวของการท ากระเบื้องในอดีตและรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มในอนาคตของการการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 5 การบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างบ๎านหรือขึ้นบ๎านใหมํ 
 

 
 

ภาพที่ 6 การบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลง 
ของการผลิตกระเบื้อง 
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ภาพที่ 7 การเวทีเสวนา“ผู๎เฒําเลําขาน ต านานชุมชน คนท ากระเบื้องดินเผาเกาะยอ”   
 

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนกรผลิตกระเบื้องดินเผา  เกาะยอ 
คณะท างานได๎ใช๎ การศึกษาดูงาน (Study tour) หรือ สุนทรียทัศนา รํวมด๎วยโดยพาคณาจารย๑และคณะ
นักศึกษาเข๎าชมกระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอในโรงผลิตกระเบื้องจริงและได๎ทดลองท าแผํนกระเบื้อง
ดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8 การเข๎าชมกรรมวิธีการผลิตแผํนกระเบื้องดินเผาเกาะยอ 
 
กระบวนการน าข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอที่ได๎มาจัดท าในรูปแบบเอกสารและ

โปสเตอร๑ให๎ความรู๎  ผู๎ด าเนินโครงการได๎ใช๎การจัดการความรู๎แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) โดยมีการขอ
ค าแนะน าและสอบถามถึงกระบวนการจัดท าเอกสาร ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ๑กับคณะท างานของโครงการจัดตั้งศูนย๑
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งทีมงานนี้ได๎แบํงป๓นความรู๎และประสบการณ๑ในการ
จัดท าสื่อตํางๆ ซึ่งทางคณะท างานได๎น าค าแนะน าและข๎อเสนอแนะ ไปปรับใช๎แก๎ป๓ญหากับงานได๎ ดังภาพที่ 9    
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ภาพที่ 9 การขอค าแนะน ากับคณะท างานของโครงการจัดตั้งศูนย๑ศิลปวัฒนธรรม  
   

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
จากการด าเนินโครงการการจัดท าฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้ า

ทะเลสาบสงขลาตอนลําง พบวํากํอให๎เกิดประโยชน๑และคุณคําในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
1. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอตัวนักศึกษา นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในภูมิป๓ญญาการท ากระเบื้องดิน

เผาเกาะยอ (ภูมิป๓ญญาที่ก าลังจะสูญหาย) มากขึ้น นักศึกษาได๎พัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน กลําวคือ นักศึกษาได๎มีโอกาสในการเรียนรู๎โดยบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํง
การด ารงชีวิต และรายวิชาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคใต๎ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมนอก
ห๎องเรียน  

2. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํออาจารย๑ผู๎สอน ผู๎สอนได๎ประสบการณ๑ในการจัดการเรียนรู๎ด๎านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู๎รํวมกันกับนักศึกษา สามารถน ามาบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนท าให๎การสอน
มีความนําสนใจมากข้ึน 

3. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอมหาวิทยาลัย เป็นการจัดโครงการที่ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑อันดีและสร๎าง
เครือขํายระหวํางคณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษาและชาวบ๎านในชุมชน  

4. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอชุมชนและสาธารณชน ผลที่ได๎จากการด าเนินโครงการนี้ คือ ได๎ฐานข๎อมูล
มรดกภูมิป๓ญญาที่ได๎รวบรวมองค๑ความรู๎เรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอในบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง ซึ่ง
น ามาใช๎ในการเผยแพรํให๎กับเยาวชนผู๎สนใจ ชุมชน และบุคคลทั่วไป 

หลังจากได๎ด าเนินการโครงการนี้ พบวํา ป๓จจัยที่ชํวยให๎การจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จ คือ ความ
รํวมมือของคณะท างาน ชาวบ๎านในชุมชนและนักศึกษา ผนวกกับการสนับสนุนเป็นอยํางดีจากผู๎บริหาร บุคลากร
ในสังกัดคณะศิลปศาสตร๑และโครงการจัดตั้งศูนย๑ศิลปวัฒนธรรม 

ป๓ญหาและอุปสรรคที่ส าคัญตํอการด าเนินโครงการ คือ เรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการคํอนข๎างจะ
จ ากัด ไมํสามารถจัดกิจกรรมในชํวงเวลาราชการได๎ คณะผู๎ท างานจึงต๎องใช๎เวลานอกเวลาราชการในการด าเนิน
โครงการ 
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สรุปผล 
การด าเนินการจัดโครงการจัดท าฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้ า

ทะเลสาบสงขลาตอนลํางในครั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได๎ คือ ฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาที่ได๎รวบรวมองค๑ความรู๎เรื่อง
วัตถุดิบส าหรับการผลิต วัสดุอุปกรณ๑ในการผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงความเชื่อที่ปรากฏในกระบวนการผลิต
กระเบื้องดินเผาเกาะยอในบริเวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาตอนลําง น ามาใช๎ในการเผยแพรํให๎กับเยาวชนผู๎สนใจ 
ชุมชน และบุคคลทั่วไป                              

แตํทวํา ภายหลังจากที่คณะผู๎ด าเนินโครงการได๎ด าเนินโครงการนี้ผํานไป ท าให๎ทราบวํานอกจากการผลิต
กระเบื้องดินเผาเกาะยอในลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาจะเหลือโรงผลิตกระเบื้อง โดยใช๎ภูมิป๓ญญาแบบดั้งเดิมเพียงโรง
เดียวแล๎ว เตาเผากระเบื้องที่ใช๎ส าหรับการผลิตกระเบื้องดินเผาที่ยังคงใช๎งานได๎อยูํและคงสภาพสมบูรณ๑เหลือเพียง
เตาเดียวเทํานั้น (โรงกระเบื้องลุงอ๎อม) ซึ่งยังไมํมีการถอดองค๑ความรู๎ในเรื่องการกํอสร๎างเตาเผากระเบื้อง ซึ่งนับวํา
เป็นเรื่องส าคัญ หากไมํมีรวบรวมและจัดการองค๑ความรู๎ชุดนี้ไว๎ มรดกภูมิป๓ญญาชุดนี้อาจจะสูญหายไปได๎ ดังนั้น 
เพ่ือรักษาภูมิป๓ญญาสํวนนี้ไมํให๎สูญหาย จึงน าไปสูํแนวทางในการจัดกิจกรรมศึกษาครั้งตํอไป คือ กระบวนการถอด
องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการกํอสร๎างเตาเผากระเบื้อง ทั้งนี้มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ 
(KM Tools) แบบใช๎ทีมข๎ามสายงาน (Cross-Functional Team) ตั้งทีมท างานที่มีความรู๎และความเชี่ยวชาญจาก
หลายศาสตร๑เข๎ามาท างานรํวมกันเพื่อให๎การด าเนินการในแตํละกิจกรรมให๎เหมาะสม เชํน คณาจารย๑จากหลักสูตร
รายวิชาสังคมศาสตร๑และ/หรือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ รับหน๎าที่ในการเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ด๎านภูมิป๓ญญาใน
การท าเตาเผากระเบื้อง คณาจารย๑และ/หรือนักศึกษาคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑รับหน๎าที่ในการถอดแบบเตาเผา
กระเบื้อง คณาจารย๑และ/หรือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร๑ รับหน๎าที่ในการศึกษาวิเคราะห๑เกี่ยวกับโครงสร๎าง
ของเตาเผากระเบื้อง เป็นต๎น 

 ในขณะเดียวกัน แนวทางในการด าเนินการในอนาคตอาจจะต๎องใช๎การท างานพัฒนาพ้ืนที่ให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎มรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอของชุมชน เพ่ือน าไปสูํการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎
ส าหรับประชาชนที่สนใจ เป็นแหลํงเสริมสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ การถํายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ การ
สืบทอดภูมิป๓ญญาการท ากระเบื้องดินเผาเกาะยอของบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนคูํเมืองสงขลาสืบไป 
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บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน 

Graduate marketers create a dream build community 
 

สุธิกาญจน๑  แก๎วคงบุญ (Sutikan  Kaewkongbon)1                                               
อาจารย๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย kankaew-ff@hotmail.com1 

 
บทสรุป  

 กิจกรรม“บัณฑิตนักการตลาด สานฝ๓น สร๎างชุมชน” มาจากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา “การจัดการ
ตราสินค๎า” ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญํ)  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  และการมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู๎และอ านวยความสะดวก ให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎จากการเรียนแบบ
ลงมือท า ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งจากภายในใจและสมองของนักศึกษา นับเป็นการการเรียนรู๎แบบ Project-Based 
Learning :PBL กลุํมเปูาหมาย คือ นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค๎า  มีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ                     
1. ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน  2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน  
3. พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑  4.น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน  5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎  ผลการ
ด าเนินงาน พบวํา 1. ได๎รับความรํวมมือจาก องค๑การบริหารสํวนต าบลนาไม๎ไผํ อ าเภอทุํงสง และผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นอยํางดี 2. นักศึกษาได๎เรียนรู๎การผลิตผลิตภัณฑ๑ชุมชน 3. นักศึกษาได๎ประยุกต๑ความรู๎สูํการ
พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑ ที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ของชุมชน 4. น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนผํานการ
จัดแสดงสินค๎า 5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎ในกลุํมนักศึกษา และเผยแพรํผลงานผําน face book  ชื่อ ศตวรรษ 
ราชมงคลศรีวิชัย ป๓จจัยสูํความส าเร็จ คือ 1. ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA  2. ได๎รับความรํวมมือจากนักศึกษา  
เครือขํายชุมชน และบุคลากรในองค๑กร ป๓ญหาการด าเนินงาน คือ 1. นักศึกษาขาดประสบการณ๑การน าเสนองาน  
มีแนวทางแก๎ไขคือ 1. มีการฝึกทักษะ/ให๎ค าแนะน ากํอนการน าเสนองาน   
 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ๑ชุมชน, เครือขํายชุมชน,  ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   
Summary 
 The activity "Graduate Marketers Dream Community" from the teaching activities. "Brand 
Management" in the first semester of academic year 2560, Rajamangala University of Technology 
Srivijaya. The main purpose of this course is to develop the graduate student. And the 21st 
Century Skills for Living by Design, Learning and Facilitation. The students learn from the 
practice. The learning from inside the mind and brain of students. This is a learning style. 
Project-Based Learning: PBL is a marketing student. Faculty of Management Technology 
Rajamangala University of Technology Srivijaya Registered Brand management There are 5 stages 
of operation. 1. Coordinate with community / community product. 2. Study visit at the 
community product. 3. Develop brand / package. 4. Presentation of community product 
development. 5. Sharing of knowledge. The results showed that: 1. Received from the 
cooperation. 2. Students learn the production of community products. 3. Students apply the 
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knowledge to develop the brand / package. 4. Presentation of community product 
development through exhibitions. 5. Sharing knowledge among students. And publish the work 
through the face book of the century, Rajamangala Srivijaya. Success factors are: 1. Follow the 
PDCA process. 2. Get students to cooperate. Community network And personnel in the 
organization. 1. The students lack experience in presenting the work. The solution is: 1. Have 
skills / advice before presentation. 
 
Keyword  :  Community products, Community network,  21st Century Skills 
 
บทน า    

จากการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของโลก ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต 
อันสืบเนื่องมาจากการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูลตําง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเข๎าด๎วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สํงผลตํอวิถีการด ารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง   สถานศึกษาจึงต๎อง
มีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษามีทักษะ  และ
พร๎อมในการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไป 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เป็นอีกหน่วยงานทางการศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก ให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า ท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้งจากภายในใจและสมองของนักศึกษา นับเป็นการ
การเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL โดยการจัดกิจกรรม “บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้าง
ชุมชน”  ส าหรับนักศึกษาสาขาการตลาด  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค้าซึ่งจากเดิมการเรียนการ
สอน มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนเพียงด้านเดียว ท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเฉพาะ
ทฤษฎีโดยขาดการปฏิบัติจริง  ท าให้เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปนั้น  จ าต้องมีการเริ่ม
การเรียนรู้ในสถานประกอบการใหม่อีกครั้ง  และเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว คณะฯ จึงมีการด าเนินกิจกรรม “บัณฑิต
นักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน” โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจากสถานประกอบการจริง  และน าไปสู่การประยุกต์ความรู้เชิง
วิชาการจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  น าไปใช้จริงนอกห้องเรียน  สู่การพัฒนาตราสินค้า  และบรรจุภัณฑ์ 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน ท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสามารถสร้างการมีจิตห้าลักษณะให้เกิดข้ึนกับนักศึกษา  ให้เป็นบัณฑิตนักการตลาดที่ดีต่อไปในอนาคต 

โดยคณะฯ มีการด าเนินกิจกรรมดังกลําวอยํางตํอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยใช๎เครื่องมือการ
จัดการความรู๎ คือชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice-CoP)  ประเด็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในชั้นเรียนระหวํางนักศึกษารุํนพ่ี-รุํนน๎อง จึงท าให๎มีการ
พัฒนารูปแบบกิจกรมที่เหมาะสมแกํนักศึกษาในรูปแบบกิจกรรม “บัณฑิตนักการตลาด สานฝ๓น สร๎างชุมชน”  ใน
ปีการศึกษาป๓จจุบัน 
 
วิธีการด าเนินงาน  

มีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมมาจากข๎อเสนอแนะจากการด าเนิน
โครงการในรอบที่ผํานมา  ประจ าภาคการเรียน  1 /2558  คือ  การระบุพ้ืนที่การด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน  
เพ่ือให๎เกิดความสะดวกตํอการด าเนินงาน  และท าให๎เห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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กระบวนการด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ  
2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน   
3. พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑   
4. น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน   
5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 
ขอบเขตของการด าเนินงาน 
ประชากร 
นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                          

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค๎า  ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 18 คน 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญํ) 
- สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนใน อ.ทุํงสง  จ.นครศรีธรรมราช 

 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ  

โดยการประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ ในพ้ืนที่ต าบลนาไม๎ไผํ  อ าเภอทํุงสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีเพ่ือคัดเลือกผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ ชุมชน ในต าบลนาไม๎ไผํ  
อ าเภอทุํงสง  เข๎ารํวมโครงการตามเปูาหมาย  3 ราย 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน   

โดยมีการลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนใน ต าบลนาไม๎ไผํ  อ.ทุํงสง ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ๑  
จ านวน 2 ครั้ง  คือ 
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ครั้งที่ 1  โดยมีอาจารย๑ผู๎สอน ซึ่งท าหน๎าที่ที่ปรึกษาและน านักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือแนะน าให๎รู๎จักกับ
ผู๎ประกอบการ 

ครั้งที่ 2  นักศึกษาลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ด๎วยตนเอง   
1. ข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ ต.นาไม๎ไผํ  อ.ทุํงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
2. ฟาร๑มเห็ดนายเอ็มไม๎ไผํ  ต.นาไม๎ไผํ  อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช   
3. น้ าดื่มไผํทอง ต.นาไม๎ไผํ  อ.ทุํงสง  จ.นครศรีธรรมราช 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2  แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3  แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมฟาร๑มเห็ด นายเอ็ม นาไม๎ไผํ 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4  แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมน้ าดื่มไผํทอง            



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

394 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑ 
 นักศึกษาลงพ้ืนที่  รํวมออกแบบและพัฒนาตราสินค๎า บรรจุภัณฑ๑ โดยผู๎ประกอบการมีสํวนรํวมในการ

ออกแบบ  โดยมีอาจารย๑ผู๎สอนให๎ค าปรึกษาทั้งโดยตรงและผํานระบบออนไลน๑ ทางเฟสบุ๏ค ศตวรรษ ราชมงคลศรี
วิชัย  สามารถพัฒนาได๎ดังนี้  
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงชื่อเฟสบุ๏ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ฟาร๑มเห็ด นายเอ็ม นาไม๎ไผํ 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 
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ภาพประกอบที่ 8 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑น้ าดื่มไผํทอง 
 
กิจกรรมที่ 4 น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน  
 โดยมีการน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน จ านวนนักศึกษา 18 คน  แบํง 3 กลุํม     ณ หอประชุม
ใหญํ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช        (ไสใหญํ)  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงบรรยากาศการน าเสนองาน 
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กิจกรรมที่ 5 รํวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎   
 โดยการรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎  การด าเนินงาน  และ  วิธีการเขียนบทความ  นักศึกษา ณ  อาคารศรี
สรรพวิทย๑  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไส
ใหญํ)  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 10 แสดงการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
  

กิจกรรมต่อเนื่อง    การพัฒนากิจกรรม /โครงการในปีตํอมา   
 

ที ่ กิจกรรม /โครงการ การด าเนินโครงการหลังจาก KM ระยะเวลา 

1.  การบูรณาการการเรียน
การสอน 

รํวมกับวิชาการศึกษาความเป็นไปได๎เพ่ือ
โครงการทางการตลาด 

ประจ าภาคการ
เรียน 2/2560   

2.  การตํอยอดกิจกรรม มีการตํอยอดให๎นักศึกษาน าความรู๎ที่ได๎รับ
สูํ  การเขียนบทความเพ่ือพัฒนาตํอไป 

ภาคการเรียน 
2/2560   

3.  การตํอยอดโครงการ มีการ พัฒนาโครงการ ศตวรรษที่  21 
“ บั ณ ฑิ ต นั ก ก า ร ต ล า ด ส ร๎ า ง ชุ ม ช น 
วัฒนธรรมใต๎”   

ประจ าภาคการ
เรียน 2/2560 

4.  การพัฒนาโครงการสูํการ
บริการวิชาการ 

มี ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ให๎ ค ว าม รู๎ แ กํ
ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ ต.นาไม๎ไผํ เพ่ิมเติม 

ป ร ะ จ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2561   

 
ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนากิจกรรม /โครงการตํอเนื่อง   

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินกิจกรรม  ท าให๎สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํ  และน าไปประยุกต๑ใช๎กับนักศึกษา และ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล๎อง ดังนี้ 

- การพัฒนาการตลาดระดับชุมชน  พบวําควรสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ใหมํที่สร๎างคุณคําให๎กับผู๎บริโภค 
คือพัฒนารูปแบบของตราสินค๎า  บรรจุภัณฑ๑  และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐาน  ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับ  ธันยมัย เจียรกุล.  2556.  ป๓ญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพ่ือพร๎อมรับการเปิด AEC.  
วารสารนักบริหาร  Executive Journal,34(1), 177-191     
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- ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน  พบวําชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีหรือการใช๎ความรู๎
ทางเทคนิคที่ทันสมัยมาใช๎เพ่ือชํวยในการผลิต รวมทั้งการสร๎างนวัตกรรมใหมํของผลิตภัณฑ๑ยังอยูํในขอบเขตที่
จ ากัด   ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ  สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร๑และชุติระ ระบอบ.  2555.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ๑เกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก.  วารสาร มฉก. วิชาการ , 15(30),                  
89-105. 

- การพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑  พบวําการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สินค๎า จ าต๎องค านึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑   ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร๑ พันทวี, ฐปนนท๑ อํอนศร.  2554.  
การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สินค๎าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขํงขันท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA 
- การได๎รับความรํวมมือ จากนักศึกษา  เครือขํายชุมชนและบุคลากรในองค๑กรเป็นอยํางดี 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
- ระยะเวลาด าเนินโครงการตามปีงบประมาณ 
- นักศึกษาขาดประสบการณ๑การน าเสนองาน 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

 
แนวทางแก้ไข 

- วางแผนโครงการกํอนเปิดเรียน 
- ฝึกทักษะ/ให๎ค าแนะน ากํอนการน าเสนองาน 
- โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก 

 
บทสรุป 

1. ได๎รับความรํวมมือจาก ส านักงานพัฒนาชุมต าบลนาไม๎ไผํ  อ าเภอทุํงสง และผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑  
เป็นอยํางดี   

2. จากการด าเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสร๎างชุมชน” โดยมุํงเน๎นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิต ในศตวรรษท่ี 21  ท าให๎นักศึกษาสามารถปฏิบัติได๎จริง 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต๑ความรู๎ด๎านวิชาการ  และประสบการณ๑ท่ีได๎รับในรายวิชามาพัฒนาตนเองได๎ 
4. จากการรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ท าให๎สามารถพัฒนาโครงการ  ศตวรรษที่ 21 “บัณฑิตนักการตลาด

สร๎างชุมชน วัฒนธรรมใต๎” ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการท างานครั้งต่อไป 

1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับคณะ 
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถน าป๓ญหาที่ได๎รับ  ปรับสูํการน าเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดพ้ืนที่

ให๎บริการวิชาการแกํผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน ตํอไป 
3. สามารถน าเสนอผลของการด าเนินโครงการ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงทุนภายนอก เชํน 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
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การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่องเพ่ือให้ทราบวิธีสอนร้องเพลงเรือตามแบบฝึก 

The Transferring of Knowledge by Story Telling Approach to Learn How to  
Teacha Boat Song Singing by a Practice 

 
นายศุภชาติ เสถียรธนสาร 

อาจารย๑ 
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

E-Mail address : AJ.MUAK@gmail.com 
 
บทสรุป 
 จากการด าเนินงานตามโครงการวิจัยที่พัฒนาแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นท านองเพลงเรือ  ส าหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดไผํโสมนรินทร๑  และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ  ต .บ๎านเกาะ อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดท าโดยอ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร และอ.ชาสินี ส าราญอินทร๑ ได๎
ประสบผลส าเร็จดี พบวําการร๎องเพลงเรือโดยการใช๎แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นจากคณะผู๎วิจัย สามารถชํวยนักเรียน ที่
ทดลองวิจัยร๎องเพลงเรือได๎   ซึ่งการค๎นพบวิธีสอนร๎องเพลงเรือโดยใช๎แบบฝึกนี้ เป็นนวัตกรรมทางสื่อ การเรียนรู๎ที่
คณะผู๎วิจัยต๎องการเลําให๎คนอ่ืน ๆ ทราบวําท าอยํางไร     
 ดังนั้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นปีแรกหลังการด าเนินการวิจัยแล๎ว ผู๎วัยจึงได๎บันทึกวิธีการสอน และเก็บเป็น
ข๎อมูลลงคอมพิวเตอร๑อยํางเป็นระบบ แล๎วถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ให๎ครูผู๎สอน วิชา
ภาษาไทยทั้งสองโรงเรียนในโครงการวิจัย อาจารย๑สาขาภาษา (ภาษาไทย) คณาจารย๑ทํานตําง ๆ ตลอดจน 
นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร๑ ได๎ทราบและสามารถน าวิธีการของผู๎วิจัยไปใช๎เพ่ือร๎องเพลงเรือได๎ อีกทั้งผู๎วิจัย ได๎น า
วิธีการนี้ไปประกอบการสอนในหนํวยการเรียนเรื่องการอํานตามรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for 
Communication) โดยสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให๎รู๎จักขั้นตอนการ
อํานออกเสียง การอํานเว๎นวรรคตอน และการอํานสอดแทรกอารมณ๑จากนั้นจึง บันทึกลง มคอ.3 เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติให๎เป็นกิจกรรมเสริมการอํานส าหรับอาจารย๑ทํานอ่ืน ๆ  
 ความส าเร็จในการถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ในปีแรกดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัย ได๎
ปฏิบัติตํอเนื่องเป็นปีที่สอง ในพ.ศ. 2560 เพ่ือติดตามการน าขั้นตอนการสอนร๎องเพลงเรือไปใช๎ พบวํา คณะศิลป
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎เห็นถึงประโยชน๑การร๎องเพลงเรือ จึงจัดงาน วิถีชีวิตไทย
ริมน้ า ให๎นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ประกวดร๎องเพลงเรือ โดยมาเรียนรู๎การร๎องเพลงเรือจาก อาจารย๑ในคณะศิลป
ศาสตร๑ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎เคยถํายทอดให๎คณาจารย๑ไปในปีแรก  นับวําเป็นการตํอเนื่อง 
และขยายผลไปสูํกิจกรรมการประกวดเพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมได๎ดี และที่ส าคัญในการ
ถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ซึ่งในปีที่สองนี้ผู๎วิจัยยังได๎เผยแพรํ องค๑ความรู๎ด๎านการร๎องเพลง
เรือ จัดรายการ“รักษ๑ภาษาไทย เทิดไท๎องค๑ภูมิพล” ออกอากาศผ่านทางสถานี วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และผู้วิจัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโรงเรียนตําง ๆ เพ่ือ ถํายทอดความงดงามของเพลง
เรือให๎ทุกคนปฏิบัติได๎ และสามารถพัฒนาตนเองให๎ตํอยอดวิธีการร๎อง  เพลงเรือตามแบบฝึกนี้ ไปใช๎กับเพลง
พ้ืนบ๎านอื่น ๆ ได ๎
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Summary  
  Based on the research project “the development of poetry reading practice as a Boat 
Song melody for  Grade 1-6 students 1-6, Wat Phai Som Narin School and Wat Phra Thong Pu 
Municipality School, Bang Khoe Sub-District,  Phra Nakhon Si Ayutthaya  District, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province, conducted by Mr. Supachat Satientanasan and Miss Chasinee Samranin, the 
instructors of Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhuni, it was 
found that the project was in good result that the teaching of Boat Song singing by using the 
practice developed by the research team could help the  target students participated in 
experimental research on singing Boat Song to discover how to teach a boat singing activity in 
this practice as an innovation in learning media. The researcher team found that the students 
should tell the others about how to sing the Boat Song by word of mouth.   
       Therefore, in the year 2016 which was the first year after the research, the research team 
have recorded teaching approach and stored in the computer database systemically. The 
research team then transfers the knowledge by telling stories to Thai language teachers in both 
schools in the research including Language teachers (Thai), faculty members, and students in 
the Faculty of Liberal Arts to know and be able to apply the approach used by the researcher 
team to sing the Boat Song in practice. The researcher team also applied this approach to 
lecture in the reading unit for the subject Thai language for communication by teaching 1st year 
students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to be familiar with the 
pronunciation process ,punctuation and appreciative reading, then recorded in instruction 
project as a practice for reading activities for other teachers.   
 Succeeded in conveying knowledge by storytelling approach in the first year mentioned 
above, the researcher team conducted the second consecutive year in the year 2017 to follow 
the teaching process of singing the Boat Song. It revealed that Faculty of Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi has realized the benefits of singing the 
Boat Song and organized a Thai Waterfront lifestyle Feast to encourage the students of Faculty 
of Liberal Arts to learn about singing the Boat Song from the instructors from Faculty of Liberal 
Arts Students in accordance with the steps of the research process that the researcher  team 
had passed on to the faculty members in the first year. This can be assumed as a proper 
continuation and expansion into the contest activities to stimulate the conservation of arts and 
culture. Importantly, the way transferring the knowledge through the storytelling approach in 
this second year, the researcher team also propagated the knowledge of singing the Boat Song 
by organize the Rak Para Thai Terd Thai Ong Bhumipol ( Love Thai Language for Celebrate The 
King Bhumipol) . broadcasted via the Distance Learning Television (DLTV) station to convey the 
beauty of Boat Song to everyone can practice and be able to develop their own. This practice 
can also applies to other folk songs as well. 
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บทน า 
 เพลงพื้นบ๎านประเภทเพลงเรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน อยูํคูํกับวิถีชีวิต ริมน้ า
ของชุมชนคนอยุธยามาอยํางยาวนานและคงอยูํถึงป๓จจุบัน แตํด๎วยความเปลี่ยนไปในการใช๎ชีวิตของ คนอยุธยาที่
เป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมํ ท าให๎เพลงเรือไมํคํอยปรากฏในการร๎องเลํน การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญา เพลงพ้ืนบ๎าน
ประเภทเพลงเรือจึงเป็นสิ่งที่ต๎องรวบรวมเก็บข๎อมูล ที่ก าลังจะเลือนหายให๎อยูํในรูปแบบที่เข๎าใจได๎ โดยงํายหรือมี
สื่อที่เข๎าถึงและเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว การปลูกฝ๓งและฝึกฝนให๎คนรุํนหลังโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น นักเรียนได๎
เรียนรู๎และเข๎าใจลักษณะการร๎องเพลงเรือได๎อยํางถูกต๎องและไพเราะ เห็นวําเป็นสิ่งส าคัญและควร เริ่มต๎นที่วิธีสอน 
ผู๎สอนควรคิดหาวิธีสอนที่ดีเพ่ือฝึกฝนผู๎เรียน วิธีสอนและนวัตกรรมที่จะน ามาทดลองใช๎เพ่ือ ฝึกฝนการร๎องเพลงเรือ
ได๎วิธีหนึ่งคือการใช๎แบบฝึก ดังที่อนงค๑ศิริ วิชาสัย  )2536 :27   (ได๎กลําววํา   “แบบฝึกเป็น สิ่งที่จะชํวยให๎นักเรียนมี

พัฒนาการทางภาษาดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสน าความรู๎ที่ได๎เรียนมาแล๎วมาฝึก ให๎เกิด ความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น ”
นอกจากนี้ยุพา ยิ้มพงษ๑   )25 54:15   (ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของแบบฝึกวํา   “แบบฝึกชํวยเสริมให๎ทักษะทางภาษา

คงทน ลักษณะการฝึกที่ดีต๎องฝึกหลังจากที่นักเรียนได๎เรียนเรื่องนั้น ฝึกซ้ าหลายๆ ครั้ง และเน๎นเฉพาะในเรื่องที่
ฝึก  ”การร๎องเพลงเรือจึงควรมีแบ บฝึกที่สามารถมองเห็นรูปแบบ และวิธีการออกเสียงร๎องเพลงเรืออยํางละเอียด

เป็นล าดับขั้นตอนจากวิธีที่งํายไปสูํวิธีที่ยากขึ้น  และสามารถฝึก อํานซ้ า ๆ ได๎ด๎วยตนเอง การสร๎างแบบฝึกการอําน
ร๎อยกรองเป็นท านองประเภทเพลงเรือ จึงเป็นสื่อการเรียนรู๎ ประกอบการเรียนการสอนการอํานออกเสียง ให๎เข๎าใจ
วิธีการสื่อสารเนื้อความของเพลงเรือตามวิธีสื่อสารทาง ภาษาไทย แรงบันดาลใจซึ่งเป็นจุดเริ่มของแนวคิดที่จะชํวย
ให๎นักเรียนสามารถร๎องเพลงเรือได๎งํายและสนุกจึง เกิดขึ้น โดยสนใจสร๎างแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นท านอง
ประเภทเพลงเรือขึ้น เพ่ือชํวยให๎นักเรียนฝึกร๎อง เพลงเรือได๎ และเป็นพ้ืนฐานการอํานออกเสียงร๎อยกรองประเภท
อ่ืนๆได๎  การศึกษาวิธีการสร๎างแบบฝึก ร๎องเพลงเรือจึงเกิดขึ้นตามกระบวนการวิจัยของอ .ศุภชาติ เสถียรธนสาร 
และอ.ชาสินี ส าราญอินทร๑ ที่เสนอ งานวิจัยชื่อวํา การพัฒนาแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นท านองเพลงเรือส าหรับ
นักเรียน ชั้นป.1-6 โรงเรียน- วัดไผํโสมนรินทร๑และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ต.บ๎านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา โดยรับทุนอุดหนุนเงินวิจัยของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คณะผู๎วิจัยได๎ ด าเนินการวิจัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยเริ่มศึกษาและเก็บ
ข๎อมูลการร๎อง เพลงเรือจากครูเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ อ.อวยพร สัมมาพะธะ ผศ.ศรีเวียง ไตชิละ
สุนทร อ.ชานนท๑ เรียนกิจ และอ.พรทิพย๑ ผลไพร จากนั้นจึงน าความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างเป็นกระบวนการในการ
เรียนรู๎ ตามข้ันตอนของแบบฝึกที่พัฒนาขึ้นจากผู๎วิจัยจ านวน 3 แบบฝึก คือ 
 
แบบฝึกฉบับที่ 1        เรื่อง จังหวะเพลงเรือ     เพ่ือทราบวรรคตอน 
แบบฝึกฉบับที่ 2        เรื่อง อารมณ๑ค ากลอน     สะท๎อนเพลงเรือ 
และแบบฝึกฉบับที่ 3   เรื่อง สัญลักษณ๑อํานเอื้อ   เพลงเรือคลํองเอย 
 
เมื่อได๎แบบฝึกจ านวน 3 ฉบับ ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จึงน าไปใช๎ประกอบการสอนร๎องเพลงเรือให๎กับนักเรียน สอง
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดไผํโสมนรินทร๑ และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ คณะผู๎วิจัยพบวําการสอน ร๎องเพลงเรือโดย
ใช๎แบบฝึกท่ีพัฒนาขึ้นนั้นสามารถฝึกให๎นักเรียนร๎องเพลงเรือได๎ ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัย ดังนี้ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การร๎องเพลงเรือดีขึ้น โดยมีความรู๎ความเข๎าใจการร๎องเพลงเรือหลังเรียน สูงกวํา
กํอนเรียนเป็นเพราะได๎ฝึกตามขั้นตอนของแบบฝึกที่คณะผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นอยํางเป็นล าดับขั้น จากการ
ฝึกแบํงวรรคตอน การใสํอารมณ๑ การผันเสียงวรรณยุกต๑ตามการเอ้ือนเสียง ซึ่งสอดคล๎อง กับผล
การศึกษาของยุพา ยิ้มพงษ๑ (2554) ที่ศึกษาการสร๎างแบบฝึกการเขียนค าที่ใช๎อักษรควบ ร ล และ ว 
ส าหรับนักเรียนชั้นป.4 พบวํา หลังการทดลองโดยใช๎แบบฝึกกลุํมทดลองมีคําเฉลี่ยหลัง เรียนสูงกวํา
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กํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ.05 แสดงให๎เห็นวําแบบฝึกสามารถชํวยฝึก นักเรียนให๎มีคะแนนดี
ขึ้นได๎เป็นอยํางด ี

2. นักเรียนสามารถร๎องและทํองจ าบทร๎องเพลงเรือได๎แมํนย า เพราะได๎ฝึกซ้ าบํอย ๆ ตามแบบฝึกที่ 
สามารถฝึกอํานด๎วยตนเองอยํางซ้ าไปซ้ ามาได๎ 

จากการศึกษารวบรวมองค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญาด๎านเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล๎วน ามาสร๎างเป็น แบบฝึก
พร๎อมน าไปทดลองใช๎กับนักเรียนกลุํมทดลอง ซึ่งได๎ผลดังกลําวข๎างต๎นนั้น ยํอมแสดงให๎เห็นวําการร๎อง เพลงเรือโดย
ใช๎แบบฝึกเข๎าชํวย เป็นวิธีการสอนร๎องเพลงเรือที่ประสบผลส าเร็จ แสดงถึงวิธีการท างานที่ดีของ คณะผู๎วิจัย 
คณะผู๎วิจัยจึงบันทึกเก็บข๎อมูลไว๎อยํางเป็นระบบและจัดการความรู๎โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎    (KM 
tools) ด๎วยการถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) เข๎าไปปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบการร๎องเพลง
เรือให๎อาจารย๑ในสองโรงเรียนที่ทดลองวิจัยคือ อ.ชานนท๑ เรียนกิจ ที่สอนอยูํในโรงเรียน วัดไผํโสมนรินทร๑ และ
อาจารย๑พรทิพย๑ ผลไพร ที่สอนอยูํในโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ได๎ทราบถึงวิธีการสอน ของคณะผู๎วิจัย เพ่ือน าไปใช๎
และถํายทอดให๎กับครูในโรงเรียนทํานอ่ืนๆ ได๎น าไปสอนและปรับใช๎ได๎ จากนั้น คณะผู๎วิจัยได๎ถํายทอดความรู๎โดย
การเลําเรื่องให๎อาจารย๑ในสาขาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร๑ ได๎ทราบ และเห็นการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การบันทึกไว๎อยํางเป็นระบบตามรูปเลํมในสรุปผลโครงการวิจัยของ คณะผู๎วิจัย เพ่ือใช๎ประกอบการศึกษาค๎นคว๎า
ของคณาจารย๑และนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร๑ อีกทั้งได๎ถํายทอด วิธีการสอนร๎องเพลงเรือโดยใช๎แบบฝึกนี้ สอน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน๑การศึกษาทางไกลผําน ดาวเทียม สศทท 15 (dltv15) และ Truevision 
200 ในรายการ“รักษ๑ภาษาไทย เทิดไท๎องค๑ภูมิพล”  จึงชี้ชัด ได๎วําการสอนร๎องเพลงเรือโดยการใช๎แบบฝึกมี
ความส าคัญและควรถํายทอดให๎นักเรียนสามารถร๎องเพลงเรือได๎ เป็นการลดป๓ญหาการเลือนหายไปของการร๎อง
เพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นการถํายทอดโดย การเลําเรื่อง ( Storytelling ) เพ่ือให๎ทราบวิธีสอน
ร๎องเพลงเรือตามแบบฝึกของคณะผู๎วิจัย จึงได๎ถํายทอด ให๎กับผู๎ อ่ืนได๎ทราบและน าไปใช๎ โดยเลําเรื่อง ( 
Storytelling ) ให๎บุคคลใกล๎ตัว บุคคลอ่ืน ๆ ขยายสูํสังคมและ ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎ที่ดีน าสูํการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให๎ควบคูํไปกับท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมไทยอยํางม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนสืบไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่องเพ่ือให๎ทราบวิธีสอนร๎องเพลงเรือตามแบบฝึก ได๎ด าเนินการ จัดการ
ความรู๎ เพื่อให๎ทราบขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการด าเนินงาน โดยใช๎เครื่องมือการจัด การความรู๎ 
( KM tools ) ให๎เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยถํายทอดความรู๎เป็นเวลาตํอเนื่อง 2 ปี ตามวิธีในตาราง ข๎างลําง ดังนี้   
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ลักษณะ 
การด าเนิน 

งาน 

 
กิจกรรม 

 
หมายเหตุ 

 
P 

(Plan) 
การวางแผนด าเนินงานวิจัยระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
พร๎อมวางแผนแนวการจัดกิจกรรมถํายทอดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือถํายทอด
ความรู๎ เรื่องการสอนร๎องเพลงเรือตามกระบวนการของแบบฝึกท่ี
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น     

งบ
ปีงบประมาณ 
2559 ของ 
คณะศิลป
ศาสตร๑ 

D 
(Do) 

การทดลองงานวิจัยให๎กับนักเรียน 2 โรงเรียนเพ่ือเปรียบเทียบการเรียนกํอน 
และหลังการใช๎นวัตกรรมแบบฝึกชํวยร๎องเพลงเรือ พร๎อมบูรณาการการสอน 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยบันทึกลงมคอ.3 

สร๎างแนวผลิต 
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ และ
เรียนรู๎วิจัย 

 
C 

(Check) 

อาจารย๑สาขาภาษา (ภาษาไทย) ทราบแนวสอนจากผู๎วิจัย บุคลากรภายนอก 
น าใช๎วิธีการฝึกร๎องเพลงเรือได๎ นักเรียนร๎องเพลงเรือได๎โดยวิเคราะห๑ผลวิจัย 
และบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา Thai for Communication ให๎น
ศ. 
อีกท้ังจัดประกวดร๎องเพลงเรือเพ่ือฝึกอาจารย๑ในคณะศิลปศาสตร๑ให๎ฝึกนศ.
ตํอ 

ตรวจสอบ 
ความส าเร็จ
จาก ผลการ
วิเคราะห๑ 
ข๎อมูลและ

สังเกต 
A 

(Action) 
การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎จากงานวิจัยที่ใช๎นวัตกรรมแบบฝึกชํวย 
ร๎องเพลงเรือให๎กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให๎ทราบและน าใช๎ 
โดยถํายทอดวิธีการสอนร๎องเพลงเรือตํอเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (2559-2560) 

จัดกิจกรรม 
ณ มทร.

สุวรรณภูมิ 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง เพ่ือให๎ทราบวิธีสอนร๎อง 
เพลงเรือตามแบบฝึก ได๎เกิดผลอันเป็นประโยชน๑และสร๎างคุณคํา คือ มีการบํงชี้ความรู๎ในด๎านวิธีการสอนร๎อง เพลง
เรือให๎กับอาจารย๑ในโรงเรียนที่คณะผู๎วิจัยไปวิจัย คณาจารย๑ในคณะศิลปศาสตร๑ ตลอดจนบุคคลทั่วไป พบวํา ป๓จจัย
ที่ท าให๎เกิดส าเร็จ คือ ผู๎วิจัยได๎บันทึกและบอกเลําวิธีการสอนให๎บุคคลตําง ๆ ได๎ทราบและน าไปตํอยอดประยุกต๑ใช๎
กับการเรียนการสอนของตน เกิดการแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัด การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่อง
การอํานออกเสียง การอํานร๎อยกรองได๎ดี   
 การด าเนินกิจกรรมถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ครั้งนี้พบวํา มีป๓ญหาและ อุปสรรคใน
การด าเนินการบ๎าง เชํน เวลาในการถํายทอดการจัดการความรู๎ที่แตํละทํานมีไมํตรงกัน ท าให๎เกิด ความช๎าในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นกลุํมใหญํ จึงควรหาเวลาที่บุคคลโดยสํวนใหญํวํางตรงกัน   หรืออาจจัดเป็น กลุํมยํอยเพ่ือ
สะดวกในการจัดสรรเวลารับการถํายทอด และต๎องจดบันทึกให๎ผู๎ไมํมาครั้งกํอน ๆ ได๎ติดตามอําน ได๎ทราบขั้นตอน
เป็นระยะๆ และใช๎เป็นหลักฐานส าหรับค๎นคว๎าตํอไป 

 
สรุป 

การจัดการความรู๎ เรื่องการถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่องเพ่ือให๎ทราบวิธีสอนร๎องเพลงเรือตาม แบบฝึก 
ได๎ด าเนินการถํายทอดวิธีการสอนตามกระบวนการเลําเรื่อง (Storytelling) เป็นระยะ ๆ ตั้งแตํการ ให๎องค๑ความรู๎
กับอาจารย๑ในโรงเรียนที่ผู๎วิจัยไปวิจัยตามโครงการเสนอขอรับทุนของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลสุวรรณภูมิตํอจากนั้นจึงเผยแพรํวิธีการสอนดังกลําวให๎กับ คณาจารย๑ในสาขาภาษา (ภาษาไทย) แล๎วจัด
เผยแพรํเป็นองค๑ความรู๎ด๎านการร๎องเพลงเรือสูํบุคคลทั่วไป ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นอยํางดี สามารถเป็นประโยชน๑
ในการพัฒนาตนเองด๎านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอํานออกเสียง การอํานร๎อยกรอง เกิดกระบวนการ
ท างานแบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงานของ สาขาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร๑  ให๎เกิดการแบํงป๓นความรู๎
ด๎านการถํายทอดวิธีการสอน ให๎คณะอาจารย๑ได๎น าไปใช๎และประยุกต๑ให๎เข๎ากับการสอนของตนเอง ตลอดจนเป็น
แนวทางในการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให๎ยั่งยืนได๎  

ความท๎าทายการด าเนินกิจกรรมในอนาคตจะใช๎วิธีการสอนโดยใช๎แบบฝึก เป็นสะพานเชื่อมโยง ตํอไปถึง
การอํานร๎อยกรองประเภทเพลงพ้ืนบ๎านอ่ืน ๆ เชํน เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงอีแซว  และจะจัดเผยแพรํเป็น ระบบของ
การจัดการความรู๎ ถํายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให๎ด ารงอยูํคํูกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อยํางงดงาม 

 
ภาพแสดงการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี  
 

 
 

ภาพการสอนร้องเพลงเรือให้กับนักเรียนตามโครงการวิจัย 
 

 
 

ภาพการจัดประชุมการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับคณาจารย์ในสาขาภาษา 
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ภาพการจัดประชุมการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับบุคคลต่าง ๆ 
 

 
 

ภาพข่าวเผยแพร่การจัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ลงจุลสารของคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 

ภาพการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับนักศึกษาเพื่อน าไปสอนนักเรียนโรงเรียนวัดป่าโค 
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ภาพการร่วมสอนและถ่ายทอดวิธีสอนร้องเพลงเรือให้กับรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยเพื่อน าใช้ในงานวิจัย 
 

 
 

ภาพการสอนให้นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ร้องเพลงเรือเพื่อการประกวดในงานเสวนาวิถีชีวิตไทยริมน้ า 
 

 
 

ภาพการเล่าถึงวิธีสอนร้องเพลงเรือโดยใช้แบบฝึกให้ผู้เข้าประชุมในสภาวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาได้
ทราบ 
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ภาพการเล่าถึงการสอนร้องเพลงเรือออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

 
 

ภาพน าเสนอการจัดการองค์ความรู้วิธีถ่ายทอดการสอนร้องเพลงเรือ 
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อในปีท่ีสอง 

 
บรรณานุกรม 
กรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม) .2554 .(องค์ความรู๎ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน .กรุงเทพฯ    
           :องค๑การสงเคราะห๑ทหารผํานศึกในพระบรมราชูปถัมภ๑.  
ยุพา ยิ้มพงษ๑. )25 54 .(การสร้างแบบฝึกการเขียนค าที่ใช้อักษรควบ ร ล และว ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. 

วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 
อนงค๑ศิริ วิชาสัย ) .2536 .( ผลการใช้ต านานพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาความเข้าใจการอ่านของนักเรียน  -     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 .พะเยา : ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา. 
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การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทบุเพื่อเกษตรกรวัดตูม  

ต.วัดตมู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
Outreach to transfer technology  pork pounding product machine for 

Agriculturists wattum, Wattum district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Prefecture, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 

 
นายอ านวยพศ  ทองค า ต าแหนํง รองศาสตราจารย๑ 

นายมานะ สุภาดี ต าแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ 
นายชูชาติ เฉลิมถ๎อย ต าแหนํง อาจารย๑ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
E-Mail address : Amnuay_thk@hotmail.com 

 
บทสรุป 
 การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบเพ่ือเกษตรกร เป็นกิจกรรมที่ให๎บริการแกํ
เกษตรกรโดยมีขอบเขตเป็นการอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีแบบให๎เปลํา มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย กระบวนการบริการทางวิชาการมีการส ารวจความต๎องการของผู๎น าชุมชน และ
เกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ วางแผน และจัดท า
ให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับระยะเวลาและงบประมาณที่ได๎รับจึงได๎จัดท าเป็นเครื่องผลิตหมูทุบเพ่ือเกษตรกร โดย
ออกแบบและสร๎างเครื่องให๎เกิดความสะดวก รวดเร็ว ท างานงําย ลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล๎าในการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมผลผลิต โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดในการติดตั้งมอเตอร๑ไฟฟูาเป็นตัวชํวยในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตหมูทุบ เมื่อ
ทดสอบ ปรับปรุงแก๎ไข และเก็บข๎อมูลหาประสิทธิภาพของเครื่องแล๎ว จึงน าไปเผยแพรํถํายทอดความรู๎ บริการ
วิชาการ และการตลาดแกํเกษตรกรให๎เป็นที่เข๎าใจ และมอบให๎กลุํมเกษตรกรน าไปใช๎งานเพ่ือหารายได๎เสริมแกํ
กลุํมตํอไป 
  
Summary 
 Outreach and transfer technology pork pounding product 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 wattum, Wattum district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Prefecture, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province. Data analysis plan and appropriate arrangements. The budget is 
consistent with the period. We have prepared pork pounding product machine for farmer. 
Design and build provides quick and simple operate. Reduce tiredness work and productivity. 
Basic concept of installing electrical motor helped to drive pork pounding product machine. 
The revised test and data for performance of machine. It published share knowledge and 
outreach for farmer to understand and given for farmer use next. 
 
ค าส าคัญ : เครื่องผลิตหมูทุบ  
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บทน า 
ในป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑หมูทุบ ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคทุกเพศทุกวัย ท ามาจากเนื้อหมูสํวนสะโพกน ามา

ตัดเป็นแผํนบางตามความยาวของเส๎นใยกล๎ามเนื้อ หมักด๎วยเครื่องปรุงรสเชํน น้ าตาล เกลือ ซีอ้ิวขาว เครื่องเทศ
และสมุนไพร แล๎วน าไปตากให๎แห๎งด๎วยแสงแดดตามธรรมชาติ จากนั้นน าไปยํางหรืออบให๎สุก     แล๎วจึงน าไปทุบ
จนเส๎นใยกล๎ามเนื้อแตกฟูจึงถือวําเป็นหมูทุบที่ที่มีความนุํมบริโภคได๎ แตํวิธีการผลิตหมูทุบของเกษตรกรนั้นใช๎
เครื่องมือท าหมูทุบยังไมํถูกต๎องตามหลักโภชนาการ คือการใช๎ค๎อนเหล็กหรือไม๎ตีพริกทุบเนื้อหมูที่อบสุกแล๎วลงบน
เขียงไม๎ รวมทั้งผลผลิตจากการท าหมูทุบได๎น๎อยเม่ือเทียบกับระยะเวลาการผลิตตํอชั่วโมงตํอวัน 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure. 1 How to produce traditional pork pounding 
 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลําว จึงเป็นแนวทางในการประดิษฐ๑สร๎างเครื่องผลิตหมูทุบขึ้นส าหรับใช๎ผลิตหมูทุบ
ให๎สามารถท างานได๎รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได๎ปริมาณหมูทุบมากขึ้นและถูกต๎องตามหลักโภชนาการอีกด๎วยเพ่ือ
แก๎ป๓ญหาความไมํมั่นใจของผู๎บริโภค และยังเป็นการสํงเสริมการท าหมูทุบของกลุํมเกษตรกรวัดตูม  ต.วัดตูม                   
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาอีกด๎วย  

 

 
Figure. 2 pork pounding product machine 

 
เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแก๎ไข และเก็บข๎อมูลหาประสอบประสิทธิภาพของเครื่องแล๎ว จึงน าไปเผยแพรํ 

ถํายทอดความรู๎และบริการวิชาการแกํเกษตรกรให๎เป็นที่เข๎าใจ โดยบูรณาการรํวมกันทั้งทีมนักวิจัย นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ คณะบริหาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงาน
ของ อบต. วัดตูม และมอบเครื่องฯ ให๎เกษตรกรน าไปใช๎งานในกลุํมได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตํอไป 
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วิธีการด าเนินงาน  
การบริการวิชาการนั้นในบางครั้งอาจเป็นลักษณะการบริการวิชาการตามความรู๎ความช านาญของผู๎

ให๎บริการเพียงด๎านเดียวหรือการเสวนากันเฉพาะในกลุํมของผู๎ให๎บริการวิชาการด๎วยกัน การบริการวิชาการจึงเป็น
ลักษณะอาจไมํคํอยตรงกับความต๎องการของผู๎รับบริการเทําที่ควร หรืออาจเป็นการยัดเยียดการบริการวิชาการ
ให๎กับผู๎รับบริการ ดังนั้นการบริการวิชาการครั้งนี้จึงมีกระบวนการการมีสํวนรํวมระหวํางนักวิจัย  ผู๎ให๎บริการ
วิชาการ และเกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มารํวมในกระบวนการตั้งแตํการ
ก าหนดความต๎องการของเกษตรกร การถํายทอดผลงาน และการบริการวิชาการในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งประกอบด๎วย
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมเพ่ือก าหนดเปูาหมายและหัวข๎องานบริการวิชาการ  โดยวางเปูาหมายให๎
งานบริการวิชาการมีลักษณะที่เกิดประโยชน๑กับกลุํมเกษตรกรตรงกับความต๎องการของเกษตรกร 

2. การลงพ้ืนที่พบกลุํมเกษตรกรเพื่อค๎นหาป๓ญหาและความต๎องการของกลุํมเกษตรกรจากการที่ได๎พบปะ 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎แบบชุมชนที่ถือได๎วําเป็นนักปฏิบัติ เป็นเครือขํายความสัมพันธ๑ที่ไมํเป็นทางการ เกิดจาก
ความใกล๎ชิด ความพึงพอใจ ความสนใจและพ้ืนฐานที่ใกล๎เคียงกัน ลักษณะที่ไมํเป็นทางการจะเอ้ือตํอการเรียนรู๎
และการสร๎างความรู๎ใหมํๆ มากวําโครงสร๎างที่เป็นทางการโดยเป็นความรู๎ที่ฝ๓งอยูํในตัวตนที่เกิดจากประสบการณ๑
ของเกษตรกร การเรียนรู๎หรือพรสวรรค๑ และความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่ได๎รับการถํายทอดความรู๎มาในรูปแบบตํางๆ 

 

 
Figure. 3 Go to area to find the problem 

 
จากการลงพ้ืนที่ดังกลําวจึงพบป๓ญหาตํางๆในการผลิตหมูทุบของเกษตรกรดังนี้ 

1) ป๓ญหาการเลือกเนื้อหมูท าหมูแผํนตากแห๎ง 
2) ป๓ญหาสูตรการท าเครื่องปรุงผสมหมูแผํนเพ่ือท าหมูตากแห๎ง 
3) ป๓ญหาการไมํมีเครื่องชํวยในการผลิตหมูทุบ 
 
     เมื่อวิเคราะห๑ป๓ญหาเชิงลึกเพ่ือหาวิธีการแก๎ไขชํวยเหลือตามความสามารถของนักวิจัย  

นักบริการวิชาการแล๎วสามารถแก๎ไขป๓ญหาของเกษตรกรตามขนาดของเครื่องมือที่จะสร๎างชํวย วงเงินงบประมาณ 
การถํายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ ได๎แกํการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ขึ้นมาใหมํเพ่ือใช๎ในการ 
แก๎ป๓ญหาและใช๎เวลาไมํนาน ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพในสถานที่จริง ปรับปรุงแก๎ไข น าไปถํายทอดเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการขณะเดียวกันก็ขอจดอนุสิทธิบัตรไปด๎วย 

3. การจัดท าข๎อเสนอ โครงการเพ่ือของบประมาณด าเนินการ เมื่อวิเคราะห๑ป๓ญหาเชิงลึกในหัวข๎อที่
นักวิจัยและนักบริการวิชาการมีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาแล๎วพบวําประเด็น
ป๓ญหาทั้ง 3 ประเด็นนั้นมีสํวนส าคัญท่ีท าให๎ผลผลิตไมํได๎รับคุณภาพ และเกิดความเมื่อยล๎าในการท างานเป็นอยําง
มาก จึงได๎เลือกหัวข๎อนี้เพื่อความสม่ าเสมอของรสชาติ ความนุํมของหมูทุบ ความนุํมนํารับประทาน ประหยัดเวลา 
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ลดความเม่ือยล๎า และยังเป็นการเพ่ิมผลผลิตอีกด๎วย เพ่ือของบประมาณ และได๎รับงบประมาณจากกองทุนสํงเสริม
งานวิจัย 

4. ด าเนินการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑และวิจัย โดยการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ที่ใช๎วัสดุที่เป็นสแตนเลสเพราะเกี่ยวข๎อง
กับอาหาร และไมํเป็นสนิมด๎วยการวิเคราะห๑ และวางแผนงานให๎ตรงกับความต๎องการของเกษตรกรมากที่สุดโดย
การสร๎างเครื่องที่มีชุดอบและชุดทุบหมูประยุกต๑เข๎ากับมอเตอร๑ไฟฟูาเพ่ือเป็นต๎นก าลังในการขับเคลื่อนให๎เครื่อง
ท างานโดยมีเซ็นเซอร๑เป็นตัวตัดระบบเพ่ือความปลอดภัย และต๎นทุนของเครื่องไมํแพง โดยเครื่องที่ สร๎างขึ้นมา
จะต๎องให๎เกษตรกรใช๎งานได๎อยํางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ลดความเมื่อยล๎าจากการท างานเมื่อใช๎เครื่องนี้ ผลการ
ทดสอบการใช๎งานเป็นที่นําพอใจ 

 
Figure. 4 pork pounding product machine 

 

 
Figure. 5 Install cut system sensor and pounding cover. 

 
5. การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํกลุํมเกษตรกร และมอบเครื่องให๎กลุํมเกษตรกร

น าไปใช๎งาน โดยน าสิ่งประดิษฐ๑ไปจัดอบรมบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีแกํกลุํมเกษตรกร บรรยาย สาธิต
มีการจัดการความรู๎ที่รวบรวมสิ่งตํางของเครื่อง สร๎าง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน ประยุ กต๑ใช๎ในองค๑กรเพ่ือให๎เกิด
ความรู๎และป๓ญญาในที่สุด และเกษตรกรมีสํวนรํวมในการสาธิตในงานจริง โดยการใช๎การบูรณาการของสาขาวิชา
สัตวศาสตร๑ในการท าหมูแผํนได๎แกํการเลือกหมู การแรํเนื้อหมูให๎ได๎ขนาดที่ต๎องการ สูตรเครื่องปรุงสํวนผสมตํางๆ 
ซึ่งมีจ านวน 3 สูตร การน าไปตากแห๎ง  

 
Figure. 6 demonstration of pork cuts 

อีกทั้งทางด๎านการตลาดที่ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
นักวิชาการตลาด และนักวิชาการด๎านเศรษฐศาสตร๑มารํวมให๎ข๎อแนะน าตําง  ๆ อาทิเชํน การค านวณต๎นทุนการ
ผลิต บรรจุภัณฑ๑ ขนาดน้ าหนักการบรรจุภัณฑ๑ ราคาและชํองทางการจ าหนําย การสร๎างชื่อ เอกลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑
ของกลุํม การประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑หมูทุบ การรวมกลุํมจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 
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Figure. 7 Market economists and economist advise 

 

       
Figure. 8 products  

 
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools)  ที่ใช๎คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) และการใช๎
ที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง   Mentoring Programs ท าให๎เกษตรกรมีความเชื่อมมั่น สนใจ และมีความพึงพอใจเป็น
อยํางยิ่ง และการได๎รับเครื่องผลิตหมูทุบไว๎ใช๎งานเพื่อหารายได๎เสริมของเกษตรกรตํอไป 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

1.ผลกระทบที่เป็นประโยชน๑หรือสร๎างคุณคํา ได๎แกํ 
1.1 เกษตรกรสามารถลดความสูญเสียของหมูทุบ ท างานได๎รวดเร็ว ลดความเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล๎า เป็นการเพ่ิมผลผลิต มีเครื่องมือไว๎ใช๎งานการหารายได๎เสริม มีชํองทางการจ าหนํายเพ่ิมขึ้นโดยน าข๎อมูล
และผลิตภัณฑ๑โพสต๑ผํานเฟสบุ๏ค และอบต.มีหนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure. 9 Agriculturist trial pork pounding machine and product 
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ตารางเปรียบเทียบการท างานระหวํางคนกับเครื่อง โดยทดสอบอยํางละ 5 ซ้ า และน าคําเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ 
 

 
  
 จากตารางจะเห็นวําความสามารถในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวํางคนกับเครื่องในการผลิตหมูทุบมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจน ดังนั้นจึงชํวยให๎กลุํมเกษตรกรสามารถเพ่ิม
ผลผลิตหมูทุบ ลดความเมื่อยล๎า และท างานได๎รวดเร็วทันตํอความต๎องการของผู๎บริโภค 
 

 
 
 

1.2 มีการบูรณาการการเรียนการสอนรํวมกับงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร๑ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎กลุํมเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการท างานรํวมกัน 
รวมทั้งในการรํวมมือกันในการท างานในงานตํอๆไปด๎วย และมีพิธีมอบเครื่องฯ ให๎กลุํมเกษตรกรท า หมูทุบวัดตูม
โดย ผศ.ไพศาล บุรินทร๑วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานมอบเครื่องฯ และรับมอบโดยนายอ านวย มีวงษ๑สม               
รองนายก อบต. รักษาราชการแทนนายก อบต.วัดตูม และกลุํมเกษตรกรท าหมูทุบวัดตูม 

Figure. 10 Certificate of research ultilization 
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Figure. 11 Give the machine to Agriculturist group 
 

1.3 นักวิจัยมีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑ ตีพิมพ๑เผยแพรํ จดอนุสิทธิบัตร และได๎น าผลงานเพ่ือเข๎า
รํวมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติงาน“Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ผลลัพธ๑การด าเนินงานที่ชัดเจน จากการบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํกลุํม

เกษตรกร และมอบเครื่องให๎กลุํมเกษตรกรน าไปใช๎งานนั้นมีผลการประเมินดังนี้ 

Figure. 12 application for Petty patent  
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     1) การประเมินความพึงพอใจของกลุํมเกษตรกรในการใช๎เครื่องผลิตหมูทุบนั้นแบํงระดับเป็น
เปอร๑เซ็นต๑  5 ระดับ ได๎แกํ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจสรุปได๎ 3 ระดับ 
คือ  มากท่ีสุด 53.33 %  มาก 43.33 %  และปานกลาง  3.34% 

2) ความคุ๎มคําหรือประโยชน๑ที่ได๎รับเมื่อเทียบกับเวลาและคําใช๎จําย ซึ่งมีผลการประเมิน 3 ระดับ 
ได๎แกํ มากที่สุด 55 %  มาก 35 %  ปานกลาง  10 %  

จากข๎อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรพบวํา เกษตรกรมีความพึงพอใจในการน าเครื่องที่ได๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ๎มคําหรือประโยชน๑ที่ได๎รับเมื่อเทียบ
กับเวลาและคําใช๎จํายอยูํในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับกับความสามารถของเครื่องในการท างานที่
สามารถเพ่ิมปริมาณงานที่ท าซึ่งมีประสิทธิภาพในการท างาน 80.19% 

2. ป๓จจัยแหํงความส าเร็จ ได๎แกํ 
2.1 ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานในมหาวิทยาลัยฯ เป็นอยํางดี 
2.2 มีแหลํงทุนให๎การสนับสนุนงบประมาณคือกองทุนสํงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.3 ได๎รับความรํวมมือจากผู๎น ากลุํมเกษตรกร รองนายก อบต. และเจ๎าหน๎าที่ของ อบต. 
  ในการติดตํอประสานงานเป็นอยํางดี 
2.4 เกษตรกรให๎ความรํวมมือในการด าเนินการทดสอบเครื่องผลิตหมูทุบเป็นอยํางดี 

3. ป๓ญหา อุปสรรคและแนวทางแก๎ไข 
    3.1 ในการสอบถาม ทดสอบมักพบวํา เกษตรกรบางรายไมํยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แนว

ทางแก๎ไข โดยการสร๎างกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือกระตุ๎นให๎เกษตรกรให๎ความรํวมมือเพ่ิมขึ้น เชํน  การสํงตัวแทนเข๎า
ไปคุยสัมภาษณ๑เพ่ือเก็บข๎อมูล 

    3.2 ระยะเวลาในการพิจารณาข๎อเสนอโครงการวิจัยถึงประกาศผลการวิจัยยาวนานท าให๎การ
ด าเนินงานตามแผนชํวงแรกลําช๎า 
 
สรุป 
 จากการด าเนินงานเรื่องการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบเพ่ือเกษตรกรวัดตูม 
ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยานั้น จะเห็นได๎วําในขบวนการของการท างานนั้นจะต๎องเป็น
ความต๎องการของชุมชนจริงๆ โดยเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการลงพ้ืนที่ไปพบผู๎น าชุมชนเชํน รองนายก อบต. เจ๎าหน๎าที่
ประสานงานของ อบต. และเกษตรกร ที่รํวมกันคิด เสนอป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนเพ่ือหาแนวทาง
ชํวยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการท าหมูทุบเพ่ืออาชีพเสริม เป็นการหารายได๎เพ่ิมเติมจากอาชีพ
เกษตรกร จากนั้นจึงน าข๎อมูลมาสรุป คิด วิเคราะห๑ สร๎างเครื่องที่เกษตรกรเสนออยํางเหมาะสม วางแผนงาน 
ก าหนดงบประมาณท่ีไมํเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได๎รับและสามารถท าได๎ เมื่อได๎รับงบประมาณจัดสรรมาก็
สามารถด าเนินโครงการตามแผนงานได๎อยํางครบถ๎วน เกิดประโยชน๑ ตํอมหาวิทยาลัย หนํวยงานท๎องถิ่น ผู๎ด าเนิน
โครงการ และสุดท๎ายคือกลุํมเกษตรกร ที่ได๎รับความรู๎ และมีเครื่องมือชํวยในการผลิตหมูทุบที่เพ่ิมความสะดวก มี
รสชาติที่แนํนอน อรํอย นุํม นํารับประทาน ลดความเมื่อยล๎า ลดความสูญเสียของหมูทุบซึ่งเป็นการเพ่ิมผลผลิต
นั่นเอง 
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ความท้าทายต่อไป 
1. พัฒนาเครื่องมือชํวยด๎านอื่นๆ ของกลุํมเกษตรกรให๎มีมากขึ้นอยํางตํอเนื่องพร๎อมทั้งบริการวิชาการที่จะ

ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจในเครื่องมือตํางๆ เพื่อให๎เกษตรกรสามารถใช๎เครื่องตํางๆได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ และหาก
กลุํมเกษตรกรมีความเข๎มแข็งมากขึ้นก็สามารถสร๎างเครื่องมือตํางๆ ขึ้นใช๎เองได๎ โดยเกษตรกรสามารถปรึกษาได๎
ตลอดเวลา 

2. การรวมกลุํมของนักวิจัยและนักบริการวิชาการในการรํวมคิด รํวมแก๎ป๓ญหาให๎เกษตรกร รวมทั้งให๎มี
ผลงานตีพิมพ๑เผยแพรํ จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ควบคูํกับการแก๎ป๓ญหาให๎เกษตรกรกลุํมเปูาหมายไปด๎วย 
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บทสรุป 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 แกํนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑ 
เครื่องมือด าเนินโครงการ คือ การประชุม แบบทดสอบ แบบสอบถาม ใบงาน การทบทวนหลังการปฏิบัติ สรุป
ผลได๎ดังนี้ กิจกรรม “เรียน” พบวํา คะแนนหลังเรียนของทุกหัวข๎อการอบรม สูงกวําคะแนนกํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กิจกรรม “เลํน” นักศึกษามีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 
0.61) กิจกรรม “เห็น” นักศึกษามีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.64) การทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ โดยกิจกรรม “รู๎” นักศึกษาต๎องการคงไว๎ทุกกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรม “เรียน” นักศึกษาควรมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดหัวข๎อเรียน เนื้อหาให๎มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความคาดหวังคือ ได๎ทบทวนเนื้อหาเดิม ได๎ฝึกฝนทักษะ
ปฏิบัติ และได๎ความรู๎ใหมํ กิจกรรม “เลํน” นักศึกษาควรมีสํวนรํวมในการก าหนดชื่อการละเลํน ความคาดหวังคือ 
การสานสัมพันธ๑ระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษา ระหวํางรุํนพ่ีกับรุํนน๎อง ความสนุกสนาน และได๎สื บสานการละเลํน
พ้ืนบ๎าน และกิจกรรม “เห็น” ควรเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่เรียน และมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ ความ
คาดหวังคือ ได๎ความรู๎ใหมํ ได๎ประสบการณ๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการ สามารถน าความรู๎มาใช๎ใน
การเรียนและการท างานในอนาคตได๎  
 
ค าส าคัญ: ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมเรียน กิจกรรมเลํน กิจกรรมเห็น กิจกรรมรู๎ 
 
Summary 

The purpose of this project was to promote the 21th century learning skills for plant 
science students. Project instruments were meeting, the test, questionnaire, worksheet, and 
after action review. The results revealed that learn activity found the post-test score higher than 
the pre-test score were differences statistically significant at the level 0.05. Play activity, 
students were satisfaction at a high level ( X = 4.42, S.D. = 0.61). Sightseeing activity, students 
were satisfaction at a high level ( X = 4.30, S.D. = 0.64). After action review by know activity 
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found that students want to keep all activities. Learn activity student should participate in 
assigning learning topic. The content is both theoretical and practical. Expectations were review 
the original content, practice, and get new knowledge. Play activity student should participate in 
assigning play title. Expectations were promoted relationship between teachers and students, 
senior and junior, enjoyment, and conserved folk playing. In addition, sightseeing activity should 
be learning resources that according with curriculum and has practical activities. Expectations 
were get new knowledge, experiences, develop creative thinking and imagination, and take 
knowledge to learn and working in the future. 
 
Keyword: The 21th Century Learning Skills Learn Activity Play Activity Sightseeing  
      Activity Know Activity 
 
บทน า 

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร๑ มีความมุํงหมายให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีความรู๎
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีทางพืชศาสตร๑ ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตงานเชิงธุรกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในหน๎าที่ของนักวิชาการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยหลักวิชาที่ได๎มีการวางแผน
และมีระบบ ด๎วยความรอบคอบ ประหยัด รวดเร็ว ตรงตํอเวลา และมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ปรับปรุงตนเองให๎ก๎าวหน๎าอยูํเสมอ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย๑
สุจริต และมีความรับผิดชอบตํอการพัฒนาสังคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558) การประกัน
คุณภาพภายใน ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางป๓ญญา สุขภาพกายและจิต โดยมีการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู๎ความสามารถในรูปแบบตํางๆ ทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและนอกห๎ องเรียน กิจกรรม
เสริมสร๎างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ การสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ที่สํงเสริมศักยภาพนักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559) สาขาวิชาพืชศาสตร๑ได๎มีมติการ
ประชุม โดยให๎มีการด าเนินโครงการด๎านการสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑อยําง
ตํอเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณสมบัติสอดคล๎อง
กับความมุํงหมายของหลักสูตร  
 
วิธีการด าเนินงาน  
 การด าเนินโครงการในครั้งนี้ ได๎ยึดหลักการ PDCA ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังตํอไปนี้  
 1. การวางแผน (Plan)  
   1.1 การศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น โดยการวิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎ของนักศึกษา ป๓ญหาของนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา และข๎อมูลจากโครงการ “การจัดการความรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑” ที่ได๎ด าเนินการในปี 2559 
    1.2 น าข๎อมูลความต๎องการเรียนรู๎ ป๓ญหาตํางๆ ของนักศึกษา และข๎อมูลจากโครงการ เข๎าหารือในการ
ประชุมสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรม การแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด๎วย 
ผู๎รับผิดชอบการพัฒนาโครงการ ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเรียน ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเลํน ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเห็น 
และผู๎รับผิดชอบกิจกรรมรู๎  
    1.3 จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ และแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 2. การด าเนินโครงการ (Do)  
  2.1 กิจกรรม “เรียน” เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร๎อมกํอน
การฝึกสหกิจศึกษา โดยการสอนเสริมหัวข๎อตํางๆ ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้     
         2.1.1 ก าหนดอาจารย๑ผู๎สอนและหัวข๎อเรียน ดังนี้ 
          1) กลุํมวิชาหลัก 
                    - ภาษาอังกฤษทางพืชศาสตร๑            
                     - การเขียนแบบ Landscape 
                  2) กลุํมทักษะชีวิตและอาชีพ 
                     - เทคนิคการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
                     - การวางแผนการทดลอง 
                    - การค านวณอัตราปุ๋ยและเมล็ดพันธุ๑ตํอพ้ืนที่                  
                  3) กลุํมทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
                     - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยไม๎ 
                     - การตํอยอดมะเขือเทศบนต๎นตอ 
                   4) กลุํมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
                     - การใช๎คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎นและการใช๎สื่อและเทคโนโลยี 
                     - แนวคิดเบื้องต๎นทางการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และการเขียนรายงานสารสนเทศ 
                     - การใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูล SAS 
     2.1.2 จัดท าก าหนดการเรียนและแจ๎งให๎นักศึกษาทราบ 
    2.2 กิจกรรม “เลํน” โดยนักศึกษามีสํวนรํวมในการน าเสนอชื่อกิจกรรมการละเลํนที่นักศึกษามีความ
ต๎องการอยากเลํน จ านวน 12 ชื่อ คือ กินวิบาก ปิดตาตีหม๎อ ขาโถกเถก เตะปี๊บ วิ่งกระสอบ ตีกอล๑ฟคนจน 
วิ่งสามขา เจิ่นเกิบ ขี่ม๎าชมเมือง แลํนกางเกงใน ปิดตาแตํงหน๎า และเก๎าอ้ีดนตรี     
    2.3 กิจกรรม “เห็น” เป็นกิจกรรมศึกษาเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านพืชศาสตร๑ ณ จังหวัดจันทบุรี 
ได๎แกํ บ๎านสวนลุงฉลวย ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย๑วิจัยพืชสวน
จันทบุรี โดยด าเนินการดังนี้ 

      2.3.1 แบํงนักศึกษาออกเป็น 4 กลุํม แตํละกลุํม มีอาจารย๑ประจ ากลุํม 
         2.3.2 แจกใบงาน โดยให๎นักศึกษาจดบันทึกสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 
        2.3.3 การถอดบทเรียน โดยให๎นักศึกษาแตํละกลุํมรํวมกันสรุปบทเรียนจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และ
เขียนลงกระดาษฟลิบชาร๑ท จากนั้นแตํละกลุํมสํงตัวแทนออกมาน าเสนอ  

  2.4 กิจกรรม “รู๎” เป็นกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ซึ่งด าเนินการ
ดังนี้  
              2.4.1 จัดเวที AAR เพ่ือทบทวนหลังการด าเนินโครงการ โดยทีมด าเนินงาน ประกอบด๎วย ผู๎ด าเนิน
รายการ ผู๎จดบันทึก ผู๎ชํวยทั่วไป (จัดเตรียมสถานที่ ถํายภาพ เป็นต๎น)  
              2.4.2 การด าเนินการ ผู๎ด าเนินรายการ ถามค าถามนักศึกษาโดยให๎แตํละคนแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางอิสระ คนละ 1-2 นาที ด๎วยการตอบค าถาม คือ สิ่งที่ได๎รับจากโครงการ สิ่งที่คาดวําจะได๎รับจากโครงการ สิ่ง
ที่ต๎องการแก๎ไข/เพ่ิมเติม  

      2.4.3 ผู๎จดบันทึก ท าหน๎าที่จดบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาลงในกระดาษ ฟลิบชาร๑ท และ
สรุปผลการทบทวนหลังการเรียนรู๎ 
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3. การประเมินโครงการ (Check)  
     3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการถอดบทเรียน 
และการทบทวนหลังการปฏิบัติ โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis)   
     3.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม 
แบบทดสอบ ซ่ึงวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป ดังนี้ 
           3.2.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห๑หาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สํวนการแปลผลคําเฉลี่ยจากข๎อมูลที่เป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ใช๎เกณฑ๑ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545)  
         คําเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายความวํา    อยูํในระดับมากที่สุด 
           คําเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายความวํา    อยูํในระดับมาก 
           คําเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายความวํา    อยูํในระดับปานกลาง 
           คําเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายความวํา    อยูํในระดับน๎อย 
           คําเฉลี่ย 1.00 – 1.49     หมายความวํา    อยูํในระดับน๎อยที่สุด 
    3.2.2 การวิเคราะห๑คะแนนทดสอบกํอนและหลังเรียน โดยการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วยวิธี Paired 
Sample T-test 

4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  
 โดยการสรุปผลการด าเนินโครงการ ด๎วยการจัดท ารูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ๑ และน าผลการด าเนิน

โครงการเข๎าที่ประชุมสาขา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิเคราะห๑ ตัดสินใจ ส าหรับวางแผนการด าเนินโครงการในปี
ถัดไป  

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1. การวางแผน (Plan)  
     ผลการวิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎ของนักศึกษา ป๓ญหาของนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และข๎อมูลจาก
โครงการ “การจัดการความรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑” ที่
ได๎ด าเนินการในปี 2559 โดยการประชุมในสาขาวิชา ท าให๎สามารถพัฒนาและตํอยอดจากโครงการเดิม และใช๎ชื่อ
โครงการวํา “การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑ : เรียน เลํน เห็น 
รู๎” ซึ่งโครงการมีทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ประกอบด๎วย กิจกรรม “เรียน” กิจกรรม “เลํน” 
กิจกรรม “เห็น” และกิจกรรม “รู๎” 
 2. การด าเนินโครงการ (Do)      
     2.1 กิจกรรม “เรียน” โดยด าเนินการสอนเสริมแกํนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหวํางวันที่ 29 พฤษภาคม 
2560-2 มิถุนายน 2560 จ านวน 10 หัวข๎อ ผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ผู๎สอนในแตํละ
หัวข๎อ จ านวน 10 คน และนักศึกษา จ านวน 12 คน  

   2.2 กิจกรรม “เลํน” ด าเนินกิจกรรมการละเลํนพ้ืนบ๎าน ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษา
คัดเลือกกิจกรรมการละเลํน เพ่ือให๎เหมาะสมกับระยะเวลา จ านวน 10 ชื่อ คือ กินวิบาก ปิดตาตีหม๎อ ขาโถกเถก 
เตะปี๊บ วิ่งกระสอบ ตีกอล๑ฟคนจน วิ่งสามขา แลํนกางเกงใน ปิดตาแตํงหน๎า และเก๎าอ้ีดนตรี ผู๎รํวมกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น 53 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ จ านวน 4 คน และนักศึกษา จ านวน 49 คน      
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ภาพที่ 1 การด าเนินกิจกรรมเลํน 
 

   2.3 กิจกรรม “เห็น” ด าเนินกิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎วิทยาการทางพืชศาสตร๑ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ 
ระหวํางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 โดยผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่ 
จ านวน 10 คน นักศึกษา จ านวน 59 คน 

  
 

ภาพที่ 2 การด าเนินกิจกรรมเห็น 
 

   2.4 กิจกรรม “รู๎” โดยด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 13 คน 
ประกอบด๎วย อาจารย๑ จ านวน 1 คน นักศึกษา จ านวน 12 คน 

 

  
 

ภาพที่ 3 การด าเนินกิจกรรมรู๎ 
 

3. การประเมินโครงการ (Check)  
     2.1 กิจกรรม “เรียน” มี 5 หัวข๎อ ที่มีการประเมินผลโดยการทดสอบกํอนและหลังเรียน ทั้งนี้บางหัวข๎อ
เป็นลักษณะของเกม การปฏิบัติ และผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคะแนน พบวํา คะแนนหลังเรียนทั้ง 5 หัวข๎อ 
สูงกวําคะแนนกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกํอนและหลังเรียน 
 

ล าดับ หัวข้อ 
คะแนน 

P 
ก่อน หลัง 

1 เทคนิคการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
(30 คะแนน) 

5.30 16.40 0.000 

2 การใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูล SAS (7 คะแนน) 2.43 5.57 0.002 
3 แนวคิดเบื้องต๎นทางการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  

และการเขียนรายงานสารสนเทศ (7 คะแนน) 
5.28 6.71 0.025 

4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยไม๎ (20 คะแนน) 14.00 17.00 0.000 
5 การตํอยอดมะเขือเทศบนต๎นตอ (10 คะแนน) 4.40 8.40 0.007 

 
    2.2 กิจกรรม “เลํน” ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก                   

( X = 4.42, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการบรรลุวัตถุประสงค๑ของกิจกรรมอยูํในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.52, S.D. = 0.64) รองลงมาคือด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากกิจกรรม อยูํในระดับมาก ( X =4 .46, S.D. 
= 0.57) และด๎านกระบวนการด าเนินกิจกรรม อยูํในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.66) ดังตารางที่ 2 

                   
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมเลํน                   
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.52 0.64 มากที่สุด 
1. เพ่ือสํงเสริมการละเลํนพ้ืนบ๎าน 4.52 0.64 มากที่สุด 
2. เพ่ืออนุรักษ๑การละเลํนพ้ืนบ๎าน 4.52 0.64 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการด าเนินกิจกรรม 4.29 0.66 มาก 
1. ความเหมาะสมของชนิดการละเลํนพ้ืนบ๎าน 4.48 0.58 มาก 
2. ความเหมาะสมของชํวงเวลาที่จัดกิจกรรม 4.07 0.73 มาก 
3. การมีสํวนรํวมของนักศึกษา 4.33 0.68 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 4.46 0.57 มาก 
1. การสํงเสริมทักษะการคิด 4.33 0.68 มาก 
2. การสํงเสริมการท างานเป็นทีม 4.44 0.64 มาก 
3. การสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางนักศึกษากับนักศึกษา 4.44 0.51 มาก 
4. การสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางนักศึกษากับอาจารย๑ 4.52 0.51 มากที่สุด 
5. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  4.56 0.51 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.42 0.61 มาก 
  

    2.3 กิจกรรม “เห็น” ผลประเมินกิจกรรมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
         2.3.1 การถอดบทเรียน โดยแบํงนักศึกษาออกเป็น 4 กลุํม เพ่ือสรุปบทเรียนใน ประเด็น คือ สิ่งที่

ได๎เรียนรู๎ และสิ่งที่อยากให๎มีเพ่ิมเติม ดังนี้ 
            2.3.1.1 สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ โดยสามารถสรุปผลการถอดบทเรียนได๎ดังนี้ 
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                   1) เรียนรู๎การจัดการพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่น๎อยแตํสามารถสร๎างประโยชน๑ได๎หลายอยําง 
การเลี้ยงผึ้งเพ่ือผสมเกสร วิชาการบํมดิน การลดการใช๎สารเคม ี
                   2) เรียนรู๎วิธีการจัดการสวน ภายในพ้ืนที่ที่มีอยูํ การประยุกต๑แนวคิดการปลูกพืช 3 
อยําง ได๎ประโยชน๑ 4 อยําง โดยทุเรียน 1 ต๎น มีพืชอ่ืนที่อยูํบนต๎น (เชํน พริกไทย กล๎วยไม๎ เฟิร๑น) ใต๎ต๎น (เชํน 
ยี่หรํา โหรพา พริก ขิง ขํา ชะพลู อัญชัน มะลิ ดอกเข็ม) ระหวํางต๎น (เชํน มังคุด ลองกอง)   
                   3) เรียนรู๎การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีใหมํของในหลวงรัชกาลที่ 9 เชํน ถ๎ามีแหลํงน้ าอยูํ
แล๎ว ก็ไมํต๎องแบํงพ้ืนที่ 30% เพ่ือท าแหลํงน้ า หรือพ้ืนที่ไมํเหมาะสมกับการท านา ก็ไมํต๎องท านา แตํให๎ปลูกพืช
อยํางอ่ืนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่   
                  4) รู๎ประวัติความเป็นมาของศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน การเรียนรู๎ป๓ญหา
ที่สํงผลกระทบตํอชาวบ๎าน เชํน ชาวประมงใช๎เครื่องมือในการหาปลาไมํถูกวิธี มีการจับปลาแตํไมํมีการปลํอยคืนสูํ
สภาพธรรมชาติ ท าให๎ทรัพยากรในทะเลลดลงและสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ และชาวประมงไมํสามารถจับปลา
ได ๎
                  5) เรียนรู๎แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาของศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน โดยการ
จัดอบรมการใช๎อุปกรณ๑จับปลา และการอนุบาลสัตว๑น้ าเพ่ือปลํอยคืนธรรมชาติ  เป็นการสร๎างอาชีพให๎ชาวประมง
และสร๎างที่อยูํอาศัยให๎สัตว๑น้ า การปลูกหญ๎าทะเล การปลูกฝ๓งวิธีและแนวทางในการอนุรักษ๑ปุาชายเลน  การน า
ความรู๎ที่ได๎จากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาบริการแกํประชาชนเพ่ือสร๎างความมั่นคง ยั่งยืน และมี
ความสุข โดยให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจวํา ปุาคือหัวหน๎าทรัพยากรธรรมชาติ ท าหน๎าที่ควบคุมน้ า อากาศ และดิน 
จึงกลําวได๎วํา ปุาคือต๎นทาง เกษตรคือกลางทาง ประมงคือปลายทาง          
                       6) เรียนรู๎การฟ้ืนฟูและพัฒนาปุาชายเลน โดยต๎องเข๎าใจธรรมชาติของสิ่งที่ศึกษา
กํอน จึงจะสามารถบริหารจัดการได๎ ดังเชํน พระราชด าริบันได 3 ขั้น คือ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา จากนั้นจึงปลูกปุา
ในใจคน ซึ่งมี 4 ปลูก คือ ปลูกจิตส านึก (เห็นความส าคัญของปุาทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ ปุามีมาก อยํางอ่ืนก็มาก
ด๎วย เชํน ปุามาก ปูและปลาทะเลก็มากตาม) ปลูกจิตอาสา (การรู๎จักเสียสละ) ปลูกจิตสาธารณะ (เป็นลักษณะของ
ภาพรวม เชํน การทิ้งขยะ การติดเครื่องรถไว๎ การทิ้งก๎นบุหรี่ไมํดับ อาจท าให๎เกิดไฟไหม๎) ปลูกจิตวิญญาณ (อะไร
ควรท า ไมํควรท า) 
                  7) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดคือ เน๎นปลูกเห็ดที่ตลาดต๎องการ เชํน เห็ด
นางฟูา และเห็ดเป็นยา  
                   8) เรียนรู๎ชนิดเห็ด ซึ่งแบํงออกเป็น 4 กลุํม คือ เห็ดกินได๎ เห็ดกินไมํได๎ เห็ดเป็นยา 
และเห็ดให๎สี  
                   9) วิธีการจัดแมลงในโรงเรือนเห็ด โดยเปิดโรงเรือนให๎อากาศถํายเท หวํานปูนขาว 
                   10) ได๎พักผํอน ได๎ท าคุณประโยชน๑ตํอสํวนรวมโดยการเก็บขยะริมชายหาด ได๎ความ
สามัคคีในการท างานเป็นกลุํม และการท างานรํวมกัน 
                 2.3.1.2 สิ่งที่อยากให๎มีเพ่ิมเติม ได๎แกํ อยากให๎เพ่ิมจ านวนแหลํงเรียนรู๎ และเพ่ิมงบประมาณ 
เพ่ือจะได๎ศึกษาเรียนรู๎ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ในที่ตํางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

         2.3.2 การประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรม 
                 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4 .30, S.D. = 

0 .64) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านกระบวนการด าเนินกิจกรรมอยูํในระดับมาก ( X = 4 .23, S.D. = 0 .67) 
สํวนด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากกิจกรรมอยูํในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.56) ดังตารางที่ 3             
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมเห็น 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 4.23 0.67 มาก 
1. ความเหมาะสมของจ านวนวันที่จัดโครงการ 4.42 0.62 มาก 
2. ความเหมาะสมของชํวงเวลาที่จัดโครงการ 3.81 0.91 มาก 
3. ความเหมาะสมของแหลํงเรียนรู๎ 4.39 0.56 มาก 
4. ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด)  4.35 0.61 มาก 
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 4.19 0.65 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.36 0.56 มาก 
1. ความรู๎ 4.58 0.50 มากที่สุด 
2. ทักษะการคิด 4.29 0.53 มาก 
3. ทักษะปฏิบัติ 4.19 0.70 มาก 
4. การท างานเป็นทีม 4.29 0.69 มาก 
5. แรงบันดาลใจ 4.26 0.63 มาก 
6. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment)  4.55 0.68 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.30 0.64 มาก 
 

  

ภาพที่ 4 กิจกรรมการถอดบทเรียน 
 
         2.4 กิจกรรม “รู๎” โดยนักศึกษาต๎องการให๎คงไว๎ทุกกิจกรรม เมื่อจ าแนกเป็นรายกิจกรรม สรุปได๎ดังนี้  

          2.4.1 กิจกรรม “เรียน” เนื้อหาที่เรียน ควรให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการก าหนดหัวข๎อเรียน และ
เนื้อหาให๎มีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลา ภาคเช๎าเรียนทฤษฎี โดยใช๎เวลาเรียนทฤษฎี 2 ชั่วโมง/หัวข๎อ ภาค
บํายเรียนปฏิบัติ โดยเรียนภาคปฏิบัติไมํเกิน 4 ชั่วโมง และควรจัดกิจกรรม 1-2 สัปดาห๑ กํอนนักศึกษาออกฝึกสห
กิจ การประเมินกิจกรรม ควรมีการประเมินโดยการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน  และใช๎แบบสอบถาม ความ
คาดหวัง ได๎แกํ ได๎ทบทวนเนื้อหาที่ได๎เรียนมาแล๎ว ได๎ฝึกฝนทักษะปฏิบัติงานกํอนออกฝึกสหกิจ และได๎ความรู๎ใหมํ
เพ่ิมเติม 
       2.4.2 กิจกรรม “เลํน” ชื่อกิจกรรมเลํน ควรให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการก าหนดชื่อกิจกรรมที่
ต๎องการละเลํน เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู๎เลํน และควรจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกิจกรรมของสาขาวิชา เชํน 
งานปีใหมํ ระยะเวลา ควรจัดกิจกรรมปีใหมํของสาขาในชํวงเช๎า และจัดกิจกรรมการละเลํนในชํวงบําย  การ
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ประเมินกิจกรรม โดยใช๎แบบสอบถาม ความคาดหวัง ได๎แกํ การสานสัมพันธ๑ระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษา ระหวําง
รุํนพี่กับรุํนน๎อง ได๎ความสนุกสนาน ได๎ความผํอนคลาย ได๎ออกก าลังกาย และได๎สืบสานการละเลํนพื้นบ๎าน 

     2.4.3 กิจกรรม “เห็น” สถานที่ศึกษาเรียนรู๎ ควรเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่เรียน 
มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา ควรจัดกิจกรรมในชํวงฤดูหนาว และใช๎เวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน การประเมิน
กิจกรรม โดยใช๎แบบสอบถาม และการถอดบทเรียน กิจกรรมเสริม มีกิจกรรมเลํนเกมหลังดูงาน 1 กิจกรรม ควรมี
รางวัลให๎ทีมที่ชนะ ลักษณะของเกมควรชํวยให๎ผํอนคลาย สํงเสริมความสามัคคี และควรเลํนเกมไมํเกิน 2 กิจกรรม 
กํอนการถอดบทเรียน ความคาดหวัง ได๎แกํ ได๎ความรู๎ใหมํ ได๎ประสบการณ๑จริง ได๎ความคิดสร๎างสรรค๑และ
จินตนาการ สามารถน าความรู๎มาใช๎ในการเรียนและการท างานในอนาคตได๎ และสามารถปลูกจิตส านึกได๎   

   
4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  
   จากการประชุมของสาขาได๎มีมติให๎จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑ : เรียน เลํน เห็น รู๎” ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยใช๎ผลสรุปของโครงการนี้เป็น
แนวทางในการจัดท าโครงการ โดยเฉพาะข๎อเสนอแนะของนักศึกษาในกิจกรรม “รู๎”  
 
  การด าเนินโครงการตามกิจกรรมตํางๆ ได๎สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎อนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาการละเลํนพ้ืนบ๎าน เพ่ิม
ความรู๎ใหมํ สร๎างประสบการณ๑จริง สํงเสริมการท างานเป็นทีม ในขณะที่สาขาวิชาได๎ชุดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎เรียน ที่สามารถน าไปพัฒนาและตํอยอดโครงการสํง เสริมทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษาในปี
ตํอไปได๎ ซึ่งผลการด าเนินงานเกิดจากการประยุกต๑ใช๎แนวคิดของการจัดการความรู๎ ที่ประกอบด๎วยการสร๎างความรู๎ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน การจัดเก็บความรู๎ การใช๎ความรู๎ และการยกระดับความรู๎ เป็นวงจรการจัดการ
ความรู๎ที่หมุนวนตํอเนื่องกันไมํรู๎จบ ซึ่ง Horne et al. (2005) กลําววํา การจัดการความรู๎ ชํวยให๎ได๎รับความรู๎ที่
ถูกต๎อง ตรงกับความต๎องการของบุคคล ตรงเวลาที่จะใช๎งาน สามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ และเพ่ิมสมรรถนะ
ในการท างานได๎ และ ภรณี ตํางวิวัฒน๑ (2553) กลําววํา การจัดการความรู๎ ชํวยให๎บรรลุเปูาหมายของงาน การ
พัฒนาคน การพัฒนาองค๑กร และความเป็นชุมชน เป็นหมูํคณะ ความเอ้ืออาทรระหวํางกันในการท างาน  

 
สรุป 

ผลการด าเนินโครงการสามารถสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎อนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาการละเลํนพ้ืนบ๎าน เพ่ิมพูนความรู๎
ใหมํ ได๎ประสบการณ๑จริง สํงเสริมการท างานเป็นทีม สํวนสาขาวิชาได๎ชุดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน สามารถน าไปพัฒนาและตํอยอดโครงการในปีตํอไปได๎ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าโครงการ สรุปได๎ดัง
ภาพ  
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บทสรุป  

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่มีการใช๎หนึ่งหลักสูตรรํวมหลายวิทยาเขตซ่ึงเป็นเรื่องยุํงยาก
ตํอการด าเนินการเพ่ือท าให๎เกิดกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการด าเนินงานในแตํละพ้ืนมีความ
สอดคล๎องในชํวงเวลาและเกิดผลลัพธ๑ในมาตรฐานเดียวกันแตํคนละบริบทในความเชี่ยวชาญของตัวอาจารย๑ที่
แตกตํางตามพ้ืนที่ อีกทั้งการจัดท ารายงานผลด าเนินการของหลักสูตรต๎องรายงานผลเพียงหนึ่งเลํมบนข๎อมูลที่
หลากหลาย การจัดท าแนวปฏิบัติที่สกัดมาจากองค๑ความรู๎ภายในของอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรแตํละวิทยาเขต
ท าให๎เกิดแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและท าให๎เกิดประสิทธิผลตํอตัวนักศึกษาโดยตรง  

ดังนั้นผลจากการน ากระบวนการจัดการความรู๎มาด าเนินการในการสกัดความรู๎จากอาจารย๑ประจ า
หลักสูตรและการถอดบทเรียนการเรียนรู๎ด๎วยการทบทวนหลังการปฏิบัติสํงผลให๎เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตร โดยอาศัยเอกสารในการจัดท าองค๑ประกอบกระบวนงานเพ่ือใช๎ท าความเข๎าใจผู๎น าไป
ปฏิบัติประกอบด๎วย แผนภาพการด าเนินงานบริหารหลักสูตร แผนภูมิก๎างปลาส าหรับกิจกรรมที่ต๎องจัดท าในการ
ตอบสนองตัวชี้วัด คูํมือแนวทางในการเขียนรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ .7 ปฏิทินด าเนินงานในแตํละ
ตัวชี้วัด วาระการประชุม แผนภูมิด าเนินงานแตํละตัวบํงชี้ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบฟอร๑มเลํม มคอ.7 และ
การจัดโครงการในการจัดท ารูปเลํมและเตรียมความพร๎อมในการรับการตรวจประเมิน สํงผลให๎การประเมินการ
ด าเนินงานเกิดแนวโน๎มที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องจากระดับคุณภาพน๎อย (1.78) ในปีการศึกษา 2557 มาเป็นระดับ
คุณภาพปานกลาง (2.81) ปีการศึกษา 2558  และก๎าวมาอยูํในระดับคุณภาพดี (3.06) ในปีการศึกษา 2559  
 
Summary  

Quality assurance programme involved with multi-campus the use of Joint curriculum, 
which is tricky to carry out in order to create an effective process that can control the 
performance of each campus in a consistent with time. The results are in the same standard, 
but different in different areas of instructor expertise. In addition, a report on the performance 
of a course must report only one result on a variety of information. The practice is extracted 
from the internal knowledge of the instructors responsible for each campus, generating provides 
guideline directly the operation in the same direction and produce effectiveness direct with the 
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students. As a result of the implementation of the knowledge management process, the lessons 
learned of knowledge from the instructors and the extraction learned with after action review 
resulted in good practice in curriculum management. By of document to be used the guideline 
operation consists. Diagram curriculum managements Course Outline Fishbone diagram for 
activities that need to be prepared in response to indicators. A guide to writing a report on the 
performance of the curriculum (MKO.7). Calendar operation on each an indicator. Agenda. 
Satisfaction survey form. MKO.7 report form. Activity for making a MKO.7 report and Prepare for 
the quality assurance assessment. 

As a result, the quality of education continued to improve from the low quality level 
(1.78) in the academic year 2557 to the moderate level (2.81) in the academic year 2558 and to 
the quality level (3.06) in the academic year 2559. 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรรํวม ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  การจัดการความรู๎  การถอดบทเรียนการเรียนรู๎

ด๎วยการทบทวนหลังการปฏิบัติ  แนวปฏิบัติที่ดี 
 
บทน า  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและ
หลักการจัดการของการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐานไว๎ในหมวด  6 เรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ได๎ระบุให๎สถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยสถาบันมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับระดับการพัฒนาสถาบัน
สํงผลให๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2557 ประกอบด๎วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน [1]  ด๎วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ใช๎การบริหารแบบหลายวิทยาเขต (Multi Campus) โดยมีศูนย๑กลางมหาวิทยาลัยอยูํที่จังหวัดนครราชสีมา และ
อีก4วิทยาเขตประกอบด๎วย ขอนแกํน สกลนคร สุรินทร๑ กาฬสินธุ๑ แตํในปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตกาฬสินธุ๑ได๎
แยกออกเพ่ือจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑ในปีการศึกษา 2558 ท าให๎คณะวิศวกรรมศาสตร๑และสถาป๓ตยกรรม
ศาสตร๑ มีการเปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนและสอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร โดยแยกออกเป็นระดับปริญญาตรี 19 
หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร มีหลักสูตรเดี่ยว10หลักสูตรและเป็นหลักสูตรรํวม 13 หลักสูตร ซึ่งผล
ประเมินการด าเนินงานหลักสูตรเดี่ยวในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 1.75 และหลักสูตรรํวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 1.65 ซึ่งมีหนึ่งหลักสูตรที่ไมํผํานการก ากับมาตรฐาน จึงท าให๎ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยอาศัยเครื่องมือทางการจัดการความรู๎เข๎ามาใช๎เพ่ือสร๎าง
กระบวนการด าเนินงานใหมํจากการสร๎างและแสวงหาความรู๎ภายในตัวอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตร (Tacit 
Knowledge) กระทั่งได๎ระบบและกลไกสํงเสริมกระบวนการท างานต๎นแบบ (Before Action Review :BAR) และ
การถอดบทเรียนการเรียนรู๎ด๎วยการทบทวนหลังการปฏิบัติ  (After Action Review :AAR) เพ่ือสรุปเป็น
กระบวนงานที่มีรูปแบบที่น าไปใช๎งานจริงและพร๎อมเผยแพรํแนวปฏิบัติเมื่อมีแนวโน๎มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2558 ผลประเมินการด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยหลักสูตรรํวมอยูํที่ 2.97 และในปี
การศึกษา 2559 ผลประเมินการด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 3.04 ขณะผลด าเนินงานหลักสูตรเดี่ยวมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 3.10 สามารถสรุปโดยภาพรวมทุกหลักสูตรมีผลประเมินด าเนินงานกํอนมีการน าการจัดการความรู๎มาใช๎
งานอยูํในระดับคุณภาพน๎อยนั่นคือ 1.78 หลังจากมีการน าการจัดกรความรู๎มาถอดบทเรียนและทบทวนแก๎
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กระบวนการด าเนินงานท าให๎ผลประเมินการด าเนินงานในภาพรวมดีขึ้นอยํางตํอเนื่องนับแตํปีการศึกษา 2558 
ได๎รับการประเมินอยูํในระดับคุณภาพปานกลางด๎วยคะแนน 2.81 และมีการพัฒนากระบวนการอยํางตํอเนื่องผล
ประเมินในปีการศึกษา 2559 ได๎รับการประเมินอยูํในระดับคุณภาพดีด๎วยคะแนน 3.06 
 
วิธีการด าเนินงาน   

 

 
รูปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู๎ 

 
การด าเนินงานใช๎กระบวนงานของการจัดการความรู๎มาเป็นเครื่องมือจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือสร๎างกระบวนการ
ด าเนินงานด๎านการบริหารหลักสูตรส าหรับหลักสูตรรํวมที่มีการใช๎หลายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานเพ่ือให๎มีแนวปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสํงผลตํอผลประเมินการด าเนินงานที่ดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง [2] 
 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 การบ่งชี้ความรู้  การสร้างและแสวงหาความรู้   

รูปแบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ได๎ก าหนดองค๑ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรไว๎ 6 องค๑ประกอบ ซึ่งประกอบด๎วย 1 ตัวก ากับมาตรฐาน และ13 ตัวบํงชี้  ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีองค๑ประกอบที่ 1 เป็นการก ากับมาตรฐาน ซึ่งมีความส าคัญเพราะถ๎าไมํผําน
คะแนนประเมินเป็น 0 คะแนน องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑ ตัวบํงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย๑เป็นป๓จจัยน าเข๎าเพราะ
เป็นเรื่องอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตรทั้ง5คน  7 ตัวบํงชี้เป็นกระบวนการในองค๑ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได๎แกํ 1) ตัว
บํงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 2) ตัวบํงชี้ที่ 3.2 การสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑ ได๎แกํ 3) 
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย๑  องค๑ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู๎เรียน 
ได๎แกํ 4)  ตัวบํงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5) ตัวบํงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 6) ตัวบํงชี้ที่ 5.3 การประเมินผู๎เรียน และองค๑ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ ได๎แกํ 7) 
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎  ตัวบํงชี้ผลลัพธ๑มี5ตัวบํงชี้เป็นผลลัพธ๑เชิงตัวเลขส าหรับเก็บขอมูลเชิงสถิติเพ่ือ
ดูแนวโน๎มประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได๎แกํ 1) ตัวบํงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 2) ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 
หรือ ผลงานของนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได๎รับการตีพิมพ๑หรือเผยแพรํ (ระดับ
บัณฑิตศึกษา)  3) ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4) ตัวบํงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย๑ 5) ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ผล
การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ แตํการด าเนินงานด๎านประกัน 
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คุณภาพหลักสูตรรํวมกันนั้นมีความยากเพราะหนึ่งหลักสูตรมีเลํม มคอ.2 เพียงหนึ่งเลํมและรหัสหลักสูตรหนึ่งรหัส
ที่แตํละที่ต๎องน าไปบริหารจัดการบนบริบทตามพ้ืนที่แตํละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในหนึ่ง
หลักสูตรจึงมีผู๎ใช๎รํวมถึง 5 วิทยาเขตได๎แกํ วิทยาเขตขอนแกํน สุรินทร๑ สกลนคร กาฬสินธุ๑ รวมถึงศูนย๑กลาง
นครราชสีมาซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหลักเพ่ือให๎เกิดคุณภาพที่เทําเทียมการรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา2557 อาจารย๑ประจ าหลักสูตรแตํละหลักสูตรยังไมํมีความเข๎าใจในเกณฑ๑การ
ประเมินและกระบวนการด าเนินงาน การจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแบบรวมเลํม ในปี
การศึกษา 2558 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร๑และสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑จึง
น าเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tool) มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา โดยเชิญอาจารย๑ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร
มารํวมกันอภิปรายเพ่ือก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ผํานมาวํามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอยํางไร (Tacit 
Knowledge) พบวําทุกวิทยาเขตได๎มีการด าเนินงานโดยใช๎หลัก PDCA แตํการเขียนรายงานไมํทราบวําจะเขียน
อยํางไร และรวมเลํมต๎องเขียนอยํางไร กิจกรรมที่ต๎องท าในการประกันคุณภาพหลักสูตรควรท าอะไรบ๎าง จะทราบ
ได๎อยํางไร การประชุมอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องประชุมกี่ครั้ง และประชุมเรื่องอะไรบ๎าง ขั้นตอนการ
ด าเนินงานในแตํละองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ควรมีแนวทางเดียวกันบนกิจกรรมที่แตกตํางกันตามพ้ืนที่ โดย
มอบหมายอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรน าหัวข๎อเหลํานี้ไปประชุมและคิดแนวปฏิบัติเพ่ือน ามาหาแนวทางปฏิบัติที่
ทดลองน าไปใช๎ตํอไป 

ขั้นตอนที่3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 จากการมอบหมายอาจารย๑ประจ าหลักสูตรในการด าเนินงานหาแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานประกัน
หลักสูตรแบบหลักสูตรรํวมเพ่ือน าข๎อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ส าหรับจัดท ากระบวนการด าเนินงานต๎นแบบเพ่ือ
น าไปทดลองปฏิบัติ (Explicit Knowledge) ข๎อมูลที่ได๎คือ 

1.แผนที่ความคิดภาพรวมส าหรับการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา พร๎อมแผนปฏิบัติงาน 
2.การก าหนดวาระการประชุมพร๎อมแผนการประชุมและวาระท่ีต๎องประชุมในแตํละครั้ง 
3.ปฏิทินก าหนดชํวงเวลาในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแตํละองค๑ประกอบ 
4.แผนผังการด าเนินงานโดยแตํละแผนกงานในคณะที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
5.แผนผังระบบและกลไกการด าเนินงานในแตํละตัวบํงชี้ 
6.แผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดท าเพ่ือสามารถตอบวัตถุประสงค๑

ของทุกองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
รูปที่ 2 แผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดท า 
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
 กํอนเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรทางคณะได๎จัดโครงการจัดการความรู๎
กิจกรรมที่ 2 เพ่ือน าผลการน ากระบวนการที่เกิดจากการสกัดความรู๎ไปปฏิบัติ 
ที่ผํานมามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอยํางไรบ๎างเพิ่มเติมหรือตัดออกให๎เกิดกระบวนการที่กระชับและปฏิบัติงาน
ได๎จริงไมํเป็นภาระในการท างานหรือที่เรียกวําการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) จะชํวย
ให๎การด าเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถสรุปผลการด าเนินงานในชํวงแรกได๎ดังนี้คือ ต๎องมี
การปรับแผนผังระบบและกลไกการด าเนินงานในแตํละตัวบํงชี้ให๎มีความชัดเจนและตรงกับบริบทที่ท างานจริงใน
ป๓จจุบัน เรื่องที่สองคือแผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดท าเพ่ือสามารถตอบ
วัตถุประสงค๑ของทุกองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเนื้อหามากภาพมีขนาดเล็กควร
ท าเป็นตารางที่เป็นคูํมือจะสะดวกและงํายตํอการท าความเข๎าใจ ท าให๎เกิดกิจกรรมในการปรับกระบวนงานทั้งสอง
เพ่ือน าไปใช๎งานตํอไป 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงให๎กระบวนงานสมบูรณ๑ 
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รูปที่ 4 ตัวอยํางแผนผังที่น าไปใช๎จริงในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
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รูปที่ 5 ตัวอยํางแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนรายงานผลด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กับปี 2558-2559 กํอนและหลังการน า

หลักการจัดการความรู๎มาใช๎ ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรายงานผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) กํอนการจัดการความรู๎ (KM tool) มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(After Action Review : AAR) ตั้งแตํปีการศึกษา 2558-2559 นั้น โดยรวมทุกหลักสูตรรํวมมีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้น
เป็นส าคัญจากปี 2557 มีคะแนนผลการประเมินอยูํที่ 1.76 ระดับคุณภาพน๎อย เมื่อน ากระบวนการจัดการความรู๎
มาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ไขระบบและกลไกสํงผลตํอกระบวนการท างานท าให๎คะแนนประเมินปีการศึกษา 2558 มี
คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยอยูํที่ 3.03 ระดับคุณภาพดี และในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย
อยูํที่ 3.06ระดับคุณภาพดี และมีจ านวนหลักสูตรที่ขอตรวจเพ่ือขึ้นทะเบียนการเผยแพรํหลักสูตรโดยใช๎ผู๎ตรวจขึ้น
ทะเบียนของ สกอ. จ านวน 4หลักสูตรจาก11หลักสูตรที่ใช๎รํวมกัน  

ผลจากการประเมินในปี 2559 นั้นยังพบป๓ญหาหลักคือ กระบวนการประเมินผลผู๎เรียนและการทวนสอบ
ซึ่งอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตรและอาจารย๑ผู๎สอนยังเข๎าใจไมํถูกต๎อง รวมถึงกระบวนการเขียนแบบ PDCA ในภาพรวม
ของหลักสูตรรํวมยังไมํเข๎าใจเป็นแบบเดียวกันทุกวิทยาเขตจึงต๎องมีการเพ่ิมกิจกรรมเรื่องการประชุมและสรุปผล
ด าเนินงานเป็นภาคการศึกษาเข๎ามาเพ่ือจะได๎เขียนรายงานให๎เป็นภาคการศึกษาและน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแก๎ไขอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เทคนิคการสอนและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 
ให๎เกิดความสอดคล๎องกับกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนและจัดท าแบบประเมินกลางในการใช๎กับหลักสูตรรํวม
เพ่ือสํงผลตํอการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามผลการเรียนรู๎ทั้ง 5 ด๎านตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 57 

คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี58 

คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 59 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา (รํวม) 1.65 3.28 3.11 
วิศวกรรมส ารวจ  1.94 3.12 3.16 (ตรวจขึ้น TQR) 
วิศวกรรมไฟฟูา (รํวม) 1.57 2.87 2.53 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ 2.91 3.66 3.84 (ตรวจขึ้น TQR) 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑
และโทรคมนาคม (รํวม) 

2.74 
 

3.20 
 

2.86 (ตรวจขึ้น TQR) 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ 
(รํวม) 

1.52 2.61 2.97 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
(รํวม) 

1.87 3.07 3.09 (ตรวจขึ้น TQR) 

วิศวกรรมวัสดุ 2.24 2.86 3.21 
วิศวกรรมเครื่องกล (รํวม) 1.94 3.10 3.29 (ตรวจขึ้น TQR) 
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร (รํวม) 

1.77 2.47 3.14  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ต่อ) 
หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมิน

หลักสูตรปี 57 
คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี58 

คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 59 

วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรสภาพ (รํวม) 

0.00 3.56 2.67 (ตรวจขึ้น TQR) 

วิศวกรรมการท าความเย็น
และการปรับอากาศ 

1.70   2.09 2.73 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส๑ 1.61 1.93 2.96 
วิศวกรรมเครื่องมือและ
แมํพิมพ๑ 

ยังไมํมีนักศึกษา 1.58 2.47 
 

สถาป๓ตยกรรม 1.83    2.89 ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
สถาป๓ตยกรรมภายใน   1.95 3.18 ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
การจัดการผังเมือง 1.36   1.70 ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
การจัดการผังเมือง 
(ตํอเนื่อง) 

1.80 1.80 ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1.85   2.29 ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมโยธา  (รํวม) 1.72   3.37 3.68 
วิศวกรรมไฟฟูา (รํวม) 1.46 3.12 2.97 
วิศวกรรมเครื่องกล (รํวม) 1.83 3.72 3.33  
วิศวกรรมอุตสาหการ  1.81 3.09   3.18 
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร 1.78 2.81 3.06 
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตรร่วม 1.76 3.03 3.06 

 
สรุป 
 การน ากระบวนการจัดการความรู๎มาสร๎างระบบและกลไกสํงเสริมกระบวนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรรํวม มีจุดส าคัญที่ท าให๎เกิดแนวปฏิบัติที่ดีคือ 1. การบํงชี้ความรู๎                    
2. การสกัดความรู๎ 3. การจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบเพ่ือสร๎างแนวทางในการน าไปใช๎ 4. การประมวลผลและ
กลั่นกรองเพ่ือการทบทวนแนวปฏิบัติส าหรับแก๎ไขปรับปรุง สํงผลอยํางยิ่งตํอการปฏิบัติงานอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตร
ให๎มีทิศทางการด าเนินงานในแบบเดียวกัน ท าให๎เกิดผลส าเร็จในการบริหารและจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ    
ที่เทําเทียมแม๎จะใช๎ในเขตพ้ืนที่แตกตํางกัน และท าให๎ผลประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพอยูํในระดับ
คุณภาพดี 
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Useful tools for Active learning 
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บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption มีผลกระทบการการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และวัฒนธรรม ในทุกมิติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบถึงภาคสํวนการศึกษา
(Education sector) การออกแบบวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนเพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้นเรียนให๎
เป็น Active learning และเปลี่ยนผู๎เรียนให๎เป็น Active learner นั้น สามารถใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยูํอยํางหลากหลาย เชํน Smartphone เว็บไซต๑ แอปพลิเคชั่น มากระตุ๎นความสนใจและเพ่ิมระดับ
จากรับรู๎ของผู๎เรียนได๎ การจัดความรู๎ในประเด็นนี้ด าเนินตามกระบวนการจัดการความรู๎ได๎รวบรวมเครื่องมือที่ใช๎ใน
การเรียนการสอนจ านวน 8 หมวดหมูํ 26 เครื่องมือที่ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถใช๎งานได๎แบบไมํมีคําใช๎จําย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 
ค าส าคัญ : active learning , technology , website 
 
Summary 

The evolution of technology or Digital disruption are effect to the changing economic, 
social and cultural community in all dimensions. Including to education sector also get this 
affect. So must designed the classroom to be learning activities “What Activities and How to 
teach” for change activity in classroom from “Passive learning” to “Active learning” and 
“learner” to “Active learner”. The curriculum can be use information technology tools such 
smartphone, website, application that can be motivate and increase learning level of learner. 
This knowledge issue follows by a knowledge management process. The finally knowledge is 
useful tools that has 8 categories and 26 tools for teacher and learner can be use with no cost. 
 
บทน า  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption มีผลกระทบการการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และวัฒนธรรม ดังเชํน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร๑ชาติขับเคลื่อนไปสูํ “ประเทศไทย 4.0” 
หรือ “Thailand 4.0” เป็นการวางแผนเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ด๎วยการสร๎างและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกมิติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบถึงภาคสํวนการศึกษา
(Education sector) ท าให๎พฤติกรรมของผู๎เรียนมีความเปลี่ยนแปลงไป จากรุํน Greater Generation รุํน Baby 
Boomer รุํน Generation X สูํ Generation Y และ Generation Z ตามล าดับ โดยเฉพาะผู๎เรียนป๓จจุบัน เป็น
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ประชากรรุํนใหมํที่เกิดตั้งแตํ ปี พ.ศ.2538 เป็นต๎นมา หรือ Generation Z ที่เกิดมาพร๎อมกับความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลิกเป็นมนุษย๑หลายงาน ความอดทนต่ า ต๎องการความตอบสนองอยํางรวดเร็ว และหา
ความรู๎ผํานเทคโนโลยีได๎ทุกที่ (รศรินทร๑ อุมาภรณ๑ อักษราภัค และเจตพล,2559)  

หากพิจารณาตาม ทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม (Bloom’s Taxonomy Revised) (Anderson, L. W., & 
Krathwohl, D. R. : 2001) ระดับความสามารถในการเรียนรู๎ นั้นประกอบด๎วยการจ า(Remembering) การเข๎าใจ
(Understanding) การประยุกต๑ใช๎(Applying) การวิเคราะห๑(Analyzing) การประเมินผล(Evaluating) และการ
สร๎างสรรค๑(Creating) และเมื่อได๎พิจารณาระดับการรับรู๎ตาม Dale’s Cone of Experience หรือปิรามิดของการ
เรียนรู๎ (Learning Pyramid) ดังรูปที่ 2 จะพบวํารูปแบบของวิธีการเรียนรู๎ นั้นมีผลตํอการรับรู๎ของผู๎เรียนโดยตรง 
ความรู๎ที่ได๎จากการลงมือท าให๎เกิดประสบการณ๑(Doing) ได๎รับรู๎ที่ระดับ 90% และจะลดระดับลงตามวิธีการเรียนรู๎ 
ไปถึงระดับ 5% โดยประมาณ เมื่อวิธีการเรียนรู๎เป็นรูปแบบที่จะต๎องอําน(Reading) เพ่ือทํองจ าเอาความรู๎
(Remembering)  

 
รูปที่ 1 ระดับการเรียนรู๎ตามทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม (Bloom’s Taxonomy Revised) 

 
 

 
รูปที่ 2 ระดับการรับรู๎ตาม Dale’s Cone of Experience 

ที่มา : https://www.flickr.com/photos/smemon/5456589718 
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ส าหรับผู๎เรียนในยุคป๓จจุบัน เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให๎มีทักษะสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
ตลอดชีวิต(Long life learning) สถาบันการศึกษาจะต๎องจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ๑ (Outcome based 
education) ตามหลัก “สามเหลี่ยมแหํงการเรียนรู๎” หรือ “Triangle of Effective Learning and Teaching” 
(บัณฑิต ทิพากร,2560) เพ่ือเน๎นพัฒนาผลลัพธ๑การเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน(Learning outcome) วิธีการสอนและ
กิจกรรมการสอน(What activities and How to teach) เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สามารถน าปฏิบัติได๎ตาม
เจตนาของผลลัพธ๑การเรียนรู๎  เป็นประเด็นหนึ่งที่หลักสูตรและผู๎สอนจะต๎องออกแบบวิธีการสอนผู๎สอน  ให๎
บรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้นเรียนเป็น Active learning เพ่ือเปลี่ยนผู๎เรียนให๎เป็น Active learner จากผลกระทบ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สํงมาถึงสถาบันการศึกษา และสํงถึงการจัดการในชั้นเรียนจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู๎สอน จะได๎
ออกแบบวิธีการสอนให๎เหมาะสมกับบุคลิกของผู๎เรียน รุํน Generation Z การเรียนการสอนนั้นจะมีเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เชํน Smartphone เว็บไซต๑ แอปพลิเคชั่น มากระตุ๎นความสนใจและเพ่ิม
ระดับจากรับรู๎ของผู๎เรียนจากกิจกรรมตํางๆ เชํนการจ าลองเหตุการณ๑ (Simulation) การน าเสนอและแสดงข๎อมูล
(Presentation) ภาพรวมด๎วย Infographic เป็นต๎น โดยเฉพาะหลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
กิจกรรมวิธีการสอนโดยใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีหลากหลาย ดังนั้นอาจารย๑ประจ าหลักสูตรจึงได๎
แลกเปลี่ยนและแบํงป๓นความรู๎ที่ผู๎สอนแตํละคนมี(Tacit knowledge) ในประเด็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเข๎าสูํกระบวนการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรู๎ใช๎เป็นประโยชน๑ตํอไป 
 
วิธีด าเนินการ 

กระบวนการจัดการความรู๎ด าเนินการตามหลักการจัดการความรู๎ของส านักงาน ก.พ.ร. (ส านักงาน ก.พ.ร. 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหํงชาติ:2548) ประกอบด๎วย 1) การบํงชี้ความรู๎(Knowledge Identification) 2) การ
สร๎างและแสวงหาความรู๎(Knowledge Creation and Acquisition) 3) การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ(Knowledge 
Organization) 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู๎(Knowledge Codification and  Refinement) 5) การ
เข๎าถึงความรู๎(Knowledge Access) 6) การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎(Knowledge Sharing) 7) การเรียนรู๎
(Learning) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ได๎ด าเนินการในแตํละขั้นตอน
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 การบ่งชี้ความรู้(Knowledge Identification) ที่ประชุมอาจารย๑ประจ าหลักสูตรได๎ก าหนดประเด็น
ความรู๎รํวมกัน เพ่ือก าหนดประเด็นความรู๎ ซึ่งที่ประชุมได๎ก าหนดเรื่องเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช๎
ประโยชน๑ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย๑แตํละทํานจะใช๎เครื่องมือที่แตกตํางกัน เมื่อน ามาใช๎ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแล๎วพบวํานักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถอ านวยความสะดวกตํอผู๎สอนได๎ ที่
ประชุมจึงก าหนดประเด็นความรู๎เรื่อง “เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (Useful 
tools for Active learning)” และที่มอบหมายอาจารย๑ทุกทํานรวบรวมความรู๎ที่มีอยูํของตนเอง (Tacit 
knowledge) ที่ได๎ใช๎ในการเรียนการสอนที่ผํานมา และสืบค๎นความรู๎เพ่ิมเติมจากแหลํงทรัพยากรภายนอก
(Explicit knowledge) ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition) 
ที่ประชุมอาจารย๑ประจ าหลักสูตรได๎ประชุมอีกหลายครั้งทั้งเป็นทางการและไมํเป็นทางการ ผํานเครื่องมือที่มี เชํน 
App Trello หรือ Social Media เชํน Line , Facebook และได๎จัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge 
Organization) เพ่ือจัดกลุํมของเครื่องมือและก าหนดหมวดหมูํของเครื่องมือ จากจ านวน 26 เครื่องมือ แสดงดัง
รูปที่ 3 ได๎ประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and  Refinement) ก าหนดหมวดหมูํ
เป็น 8 หมวดหมูํ ได๎แกํ 1) กลุํมวาดรูป (Drawing) 2) กลุํมน าเสนอ (Presentation) 3) กลุํมติดตํอสื่อสาร (Social 
Media) 4) กลุํมจัดการชั้นเรียน (Class management) 5) กลุํมเขียนโปรแกรม (Coder) 6) กลุํมจัดการความรู๎
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(Mind map) 7) กลุํมท างานรํวมกัน (Co-working) 8) กลุํมถามตอบแบบมีปฏิสัมพันธ๑ (Question and Answer 
Interactive) แสดงการจัดหมวดหมูํดังรูปที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 กลุํมของเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กัน 

 
รูปที่ 4 รายชื่อเครื่องมือที่ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กัน 

 
ความรู๎ที่ได๎นั้นได๎เผยแพรํผํานทาง Social media และ E-Mail เพ่ือให๎ผู๎สอนในสาขาวิชาสามารถเข้าถึง

ความรู้(Knowledge Access) และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) ผํานทาง Social 
media ได๎ เชํน การแนะน าเครื่องมืออ่ืนเพ่ิมเติมผําน ชํอง Comment ของ Facebook Group ความรู๎ที่ผู๎สอนได๎
เรียนรู้(Learning) ก็จะถํายทอดสูํนักศึกษาในชั้นเรียนตํอไป ดังเชํน 1) กิจกรรมปฐมนิเทศชมรมคอมพิวเตอร๑ ได๎
ใช๎เว็บไซต๑ Kahoot.it ให๎ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาได๎รับความรู๎ 2) การจัดกิจกรรมเปิดบ๎านคณะวิทยาศาสตร๑และศิลป
ศาสตร๑ (Open house) ให๎นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข๎ารํวมงานตอบค าถามชิงรางวัลผํานเว็บไซต๑ Kahoot.it 3) 
การเปิดรายวิชาใหมํใน Google classroom 4) การวางแผนโครงการด๎วย Trello.com เป็นต๎น 
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รูปที่ 5 การจัดหมวดหมูํความรู๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช๎จัดการเรียนการสอน 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ มีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
พ้ืนฐาน ประกอบกับนักศึกษาที่จะต๎องพัฒนาให๎มีทักษะ(Skills) การพัฒนาซอฟต๑แวร๑เป็นหลัก เครื่องมือตาม
รายชื่อด๎านบนเป็นเพียงองค๑ประกอบหนึ่งเทํานั้นในการจัดการเรียนการสอน การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้น
เรียนผู๎สอนจะต๎องกระตุ๎นการสนใจของผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ ผู๎สอนสามารถใช๎เครื่องมือตํางๆ 
ไปพร๎อมกับการเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บรรยาย(Lecturer) เป็นโค๎ช(Coach) เพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎อีกด๎วย 
ส าหรับความรู๎ที่ได๎จากกระบวนการจัดความรู๎ ได๎ปรากฏเป็นรายชื่อเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับผู๎สอนและนักศึกษา
สายเทคโนโลยี และสามารถใช๎งานได๎โดยไมํมีคําใช๎จํายเพ่ิมเติม จึงเป็นแนวทางที่ดี (Good guidelines) ให๎ผู๎สอน
และนักศึกษาได๎ไปศึกษาเรียนรู๎เครื่องมือเหลํานั้นเพ่ิมเติม 
 
สรุป 
 เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนามาถึงป๓จจุบันได๎มีผลกระทบตํอทุกภาคสํวนตั้งแตํการบริหารองค๑การ ถึงการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะภาคการศึกษานั้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีตํางๆ ผู๎สอนสามารถน ามาใช๎อ านวย
ความสะดวกและใช๎เป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ประกอบกับต๎องสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
เกิดความสนุกในการเรียนรู๎ด๎วยจึงจะเกิดประโยชน๑ตํอผู๎เรียนได๎อยํางสูงสุด 
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บทสรุป 
 การให๎บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง เริ่มเป็นที่นิยมเพ่ือน ามาใช๎ประกอบการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากไมํมีข๎อจ ากัดด๎านสถานที่และเวลา สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางตํอเนื่อง 
ความสะดวกในการออกแบบวางแผนสร๎างสื่อการสอน การจัดการแบบทดสอบ และการจัดการคะแนน ดังนั้นการ
รายงานข๎อมูลการใช๎งานระบบบริการจัดการเรียนการสอน จึงบํงบอกพฤติกรรมของผู๎สอน และผู๎เรียน รวมถึงบํง
บอกถึงประสิทธิภาพการให๎บริการของระบบให๎บริการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง แตํป๓ญหาของระบบ
บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ คือการจัดเก็บข๎อมูล (Log) การใช๎งานที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
สํงผลให๎การน าข๎อมูลจากฐานข๎อมูลเกิดความลําช๎า หากต๎องการแสดงผลข๎อมูลสถิติของการใช๎งานสามารถท าได๎
ยาก เพราะไมํเป็นข๎อมูลที่สามารถแสดงสรุปจ านวนการใช๎เป็นรายปี รายเดือน และรายวัน ขาดการแสดงผลใน
รูปแบบกราฟท่ีสามารถน าข๎อมูลแสดงผล จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการ
ใช๎งานจากฐานข๎อมูลโปรแกรมมูลเดิ้ล (Moodle) โดยใช๎วิธีการ คัดกรอง จัดกลุํม และสรุปรวบรวมข๎อมูล 
(fetching cache table) เพ่ือลดการค๎นหาข๎อมูลซ้ าซ๎อน พัฒนาเว็บแสดง รายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานใน
รูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห๑ รายเดือน และรายปี สามารถเลือกดูข๎อมูลพฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ต๎องการลด
ความความซ้ าซ๎อนของการจัดเก็บข๎อมูลในฐานข๎อมูล และสามารถลดระยะเวลาการค๎นหาข๎อมูลสถิติการบริการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน๑ใช๎ลงได๎เฉลี่ย 42.08 เปอร๑เซนต๑  
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู๎ การเรียนการสอนออนไลน๑ อีเลิร๑นนิ่ง มูลเดิ้ล 
 
Summary 
 Online teaching or e-Learning services are becoming and more popular for use in 
teaching and learning course. It can continuously in the design, planning, creating teaching 
materials, managing the assignment and managing that any time and place. In addition, 
reporting of usage information of the teaching and learning service system is indicative of the 
behavior of the instructor and learner that efficiency of the services provided by the e-learning 
service. However, the problem of online learning management system is the continuous storage 
of log file usage that resulting in delays on the processing of data from the database. It can 
difficult to visualize the usage statistics because the data that can used to summarize  
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the annual, monthly, and daily usage data does not display results in a graph format that can 
display the data. The purpose of this research is to develop a behavioral data analysis system 
from a database of filtered data using clustering and fetching cache tables to reduction 
duplicate data processing. It can report the usage behavior in the form of daily, weekly, 
monthly and yearly statistics. The results show that the search service statistics for online 
learning services can reduced by an average of 42.08%. 
 
Keyword : Knowledge management, Internet, Log file, E-learning management 
 
บทน า 
 การให๎บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง จัดเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ในการจัดการเกี่ยวกับข๎อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบทเรียนอีเลิร๑นนิ่ง เปิด
โอกาศให๎ผู๎ใช๎สามารถเรียนรู๎ ทบทวนบทเรียน เพ่ือให๎ผู๎ใช๎ได๎รับทักษะทางด๎านความคิด การจ า การส ารวจและเพ่ือ
สร๎างบรรยากาศการรียนที่สนุก และดึงดูดให๎ผู๎ใช๎มีความต๎องการเรียนมากขึ้น (ธีรพงษ๑ มงคลวุฒิกุล. 2550) การ
เรียนอีเลิร๑นนิ่งได๎แพรํกระจายสูํการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด๎วยสาเหตุของคุณประโยชน๑ที่โดเดํน ไมํวําจะ
เป็นการเข๎าถึงเนื้อหาได๎สะดวกทุกที่ทุกเวลา การเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางไร๎ข๎อจ ากัดของเวลา การเรียนอีเลิร๑นนิ่งยัง
นับวําเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎แบบผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (Learner-center) อีกทั้งยังสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Long life learning) ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได๎เป็นอยํางดี 
องค๑ประกอบส าคัญที่จะท าให๎การเรียนการสอนอีเลิร๑นนิ่งประสบผลส าเร็จได๎แกํ เว็บไซต๑ คอร๑สแวร๑ การ
ติดตํอสื่อสาร และการประเมินผล (ธัญญลักษณ๑ วจนะวิศิษฐ. 2557) การบริหารจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑
นนิ่งโดยใช๎โปรแกรมมูลเดิ้ล ถูกน ามาพัฒนาเป็นบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ ( Learning 
Management System : LMS ) คือโปรแกรมที่ท าหน๎าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง ซึ่งใน
ป๓จจุบัน LMS มีความสามารถทั้งการบริหารจัดการระบบ การสร๎างเนื้อหาบทเรียน การประเมินผล การติดตาม
พฤติกรรมผู๎เรียน และการรายงานให๎แกํ ผู๎เรียน ผู๎สอน และผู๎ดูแลระบบ ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบ LMS จึงมี
ความส าคัญตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางยิ่ง (ศิริชัย นามบุรี , นิดาพรรณ สุรีรัตนันท๑ และ มนชัย เทียนทอง. 
2553) การน าโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle : Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) มา
ประยุกต๑ใช๎จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นิ่งมีความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นซอฟแวร๑ฟรี (Open Source) 
มูลเดิ้ลแยกหน๎าที่การท างานเป็นโมดูลแตํละสํวน เพ่ือท าหน๎าที่เฉพาะและสะดวกในการพัฒนาเพ่ิมเติม มี
สํวนประกอบหลักได๎แกํ โมดูลสมาชิก (Users) โมดูลรายวิชา (Course) โมดูลกิจกรรมการเรียนการสอน 
(Activities) การจัดท ารายงาน (Report) การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) การจัดการคะแนน (Grade) บล็อก 
(Block) รูปแบบ (Theme) และภาษา (Lang) (บุญเกียรติ เจดจ านงนุช และ ภาณุภณ พสุชัยสกุล.) และ
สํวนประกอบอ่ืนๆ  มูลเดิ้ลมีการท างานของเว็บเพจที่เป็นสคริปต๑ของภาษา PHP ที่เก็บไว๎ที่เครื่องเซิร๑ฟเวอร๑ เมื่อ
ผู๎ใช๎งานเครื่องไคลเอนต๑มีการใช๎งานผํานเว็บบราวเซอร๑และท าการร๎องขอไฟล๑ PHP มาที่ฝ๓่งของเครื่องเซิร๑ฟเวอร๑
เว็บเซิร๑ฟเวอร๑จะท าการเรียก PHP Engine ขึ้นมาเพ่ือท าการอํานคํา (Process) ประมวลผลค าสั่ง ซอร๑สโค๏ด 
(Source Code) ที่อยูํภายในไฟล๑พีเฮชพีนั้น ซึ่งอาจจะมีการใช๎งานที่ต๎องเข๎าถึงข๎อมูลในฐานข๎อมูลด๎วยก็ได๎ หรือไมํ
วําจะเป็นการเขยีนข๎อมูลตํางๆ ลงไปยังสํวนตํางๆ เชํนเดี่ยวกับการอํานข๎อมูลจากไฟล๑เซิร๑ฟเวอร๑และการบันทึกไฟล๑
ไว๎ที่ฝ๓่งของเซิร๑ฟเวอร๑เชํน การสร๎างโฟลเดอร๑ Moodle Data ของระบบการเรียนการสอนออนไลน๑มูเดิ้ลรวมไปถึง
การเขียนบันทึกไฟล๑ด๎วยระบบฐานข๎อมูล (MySQL) (วสุพล เผือกน าผล. 2558) (Wei Wei and Irwin King. 
2010) 
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  ฐานข๎อมูลของโปรแกรมมูลเดิ้ลจัดเก็บข๎อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางภายในฐานข๎อมูล โดยถูกบริหาร
จัดการข๎อมูลด๎วยโปรแกรม MySQL ข๎อมูลภายในแตํละตารางนั้นมีความส าพันธ๑กับโมดูลและคอมโพเนนต๑ของ
โปรแกรมมูลเดิ้ล (พิทักษ๑ เศวตสุทร และสุนทร วิทูสุรพจน๑. 2553) ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานในตาราง mdl_log 
เป็นข๎อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎งานและน ามาจัดท ารายงานที่เป็นประโยชน๑ ข๎อมูลในตารางที่
น ามาใช๎วิเคราะห๑ ซึ่งเป็นสถิติจ านวนผู๎ใช๎บริการที่เข๎ามาใช๎บริการการเรียนการสอน ดังนั้นการรายงานข๎อมูลการใช๎
งานระบบบริการจัดการเรียนการสอน จึงบํงบอกพฤติกรรมของผู๎สอน และผู๎เรียน รวมถึงบํงบอกถึงประสิทธิภาพ
การให๎บริการของระบบให๎บริการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง ป๓ญหาหนึ่งของระบบบริการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน๑ คือการจัดเก็บข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งาน (Log) ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎การน า
ข๎อมูลจากฐานข๎อมูลเกิดความลําช๎า หากต๎องการแสดงผลข๎อมูลสถิติการใช๎งานท าได๎ยาก เพราะเป็นข๎อมูลใน
ลักษณะรายการท าให๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลภาพรวมไมํตรงกับความต๎องการ และต๎องน าข๎อมูลมาจัดท าสรุปเพ่ิมเติม 
จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานจากฐานข๎อมูลโปรแกรมมูลเดิ้ล โดย
ใช๎วิธี fetching cache table กลยุทธ๑ส าหรับการค๎นหาข๎อมูลเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยรวมโดย
เฉลี่ยโดยมีวิธีเก็บคําข๎อมูลที่ต๎องการค๎นหาและจัดเก็บเป็นข๎อมูลสถิติลงในตาราง จากข๎อมูลเหลํานี้ได๎น ามา
วิเคราะห๑การเก็บแคชจากการวิเคราะห๑ค าสั่งจากการคิวรีและการประมวลผลแล๎วน าข๎อมูลที่สอดคล๎องกับเงื่อนไขที่
ก าหนด (อัยพรรณ เอโกบล และเนื่องวงศ๑ ทวยเจริญ. 2015) ซึ่งข๎อมูลจะถูก จัดกลุํม และรวมเข๎าด๎วยกัน ให๎
สามารถรายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานในรูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห๑ รายเดือน รายปี สามารถเลือกดูข๎อมูล
พฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ต๎องการ และลดความความซ้ าซ๎อนของการจัดเก็บข๎อมูลในฐานข๎อมูล 
 
วิธีด าเนินงาน 
 ด าเนินด๎านการจัดการความรู๎ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด๎านการจัดการความรู๎โดยได๎แบํงกลุํมเป็นชุมชนเพ่ือพูดคุยถึงป๓ญหาในการปฏิบัติงาน น าป๓ญหาที่พบมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑และแนวทางการแก๎ป๓ญหาของแตํละคนในกลุํมที่พบเจอโดยใช๎กระบวนการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. การบํงชี้ความรู๎ (Knowledge identification) ส ารวจป๓ญหาและองค๑ความรู๎ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให๎บุคลากรในกลุํมเลําหรือแสดงความถนัด แสดงป๓ญหาใน
การปฏิบัติงานของแตํละคนหรือความเชี่ยวชาญ โดยในกระบวนการนี้กลุํมได๎เลือกหัวข๎อที่เกิดจากค าถามของ
ผู๎บริหารเกี่ยวกับสถิติการใช๎งานระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง ผู๎ปฎิบัติพบวําการน าสถิติมาแสดง
นั้นท าได๎ยุํงยากและใช๎เวลานาน กลุํมจึงได๎สรุปวําต๎องการแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น 

2. การสร๎างและแสวงหาความรู๎ (Knowledge creation and acquisition) หลังจากส ารวจองค๑ความรู๎
ของสมาชิกภายในกลุํม ท าให๎ทราบถึงความจ าเป็นต๎องพัฒนาองค๑ความรู๎เพ่ือจัดท าระบบวิเคราะห๑และรายงานผล
สถิติการใช๎ระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง จากการเลําประสบการณ๑ท างานพบวํา สมาชิกภายใน
กลุํมมีความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบแล๎ว จึงได๎แสวงหาวิธีการน ามาประยุกต๑ใช๎ส าหรับพัฒนาระบบโดยการใช๎วิธี 
fetching cache table กลยุทธ๑ส าหรับการค๎นหาข๎อมูลเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบให๎สามารถค๎นหาและ
แสดงผลได๎รวดเร็ว  

3. การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ (Knowledge organization) สมาชิกกลุํมด าเนินการแบํงหน๎าที่ในการ
พัฒนาระบบโดยแบํงเป็นการออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม และจัดท าฐานข๎อมูล ตามความช านาญของ
สมาชิก โดยมีเปูาหมายคือการน าข๎อมูลที่ได๎จากแลกเปลี่ยนความรู๎ เทคนิค และประสบการณ๑ตํางๆ ของแตํละคน
มาใช๎พัฒนาระบบรายงานสถิติของระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง จากเดิมที่ต๎องค๎นข๎อมูลทุกๆ 
ครั้งที่ต๎องการสถิติให๎เป็นรูปแบบน าสถิติที่ค๎นแล๎วและไมํมีการเปลี่ยนแปลงเก็บเป็นข๎อมูลสรุป ( fetching cache 
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table) จากนั้นสมาชิกในกลุํมรํวมกันออกแบบรายงานในรูปแบบกราฟ ที่สามารถแสดงผลให๎ผู๎ใช๎สามารถดูสถิติได๎
งําย  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ (Knowledge codification and refinement) กระบวนการนี้
สมาชิกกลุํมรํวมกันพัฒนาระบบที่ได๎ออกแบบไว๎โดยการจัดท าเว็บไซต๑ และหน๎ารายงานสถิติ จากนั้นสมาชิกในกลุํม
ชํวยกันพิจารณา ทดสอบการใช๎งาน และเสนอแนะในสํวนที่ต๎องปรับปรุงจากการทดสอบการใช๎งาน  

5. การเข๎าถึงความรู๎ (Knowledge access) เผยแพรํเพื่อให๎บุคคลากรทราบถึงวิธีการเข๎าใช๎ระบบรายงาน
สถิติของระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออี เลิ ร๑นนิ่ ง  ด๎วยการแผยแพรํผํ านทางเว็บไซต๑ 
http://www.lms.rmuti.ac.th/lmsreport และน าเสนอแกํกลุํมผู๎ใช๎คือ กลุํมผู๎ให๎บริการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน๑ และกลุํมผู๎บริหารส านักวอทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให๎สามารถเข๎าใช๎และดูสถิติการ
ให๎บริการ  

6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎ (Knowledge sharing) มีการแบํงป๓นความรู๎ (Explicit) ด๎วยการจัดท า
คูํมือขั้นตอนการพัฒนาและการใช๎งานระบบรายงานสถิติ ผํานทางเว็บไซต๑ http://www.oarit.rmuti.ac.th/km 
หัวข๎อแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการรายงานข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน๑  

7. การเรียนรู๎ (Knowledge learning) จากการประชุมระดมความรู๎ จึงท าให๎ได๎แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบของรายงานเพ่ิมเติม โดยได๎น าข๎อเสนอแนะจากผู๎รํวประชุมมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบของรายงานเพ่ิมเติม
ตามข๎อเสนอแนะที่ได๎รับ และเม่ือน าระบบไปให๎บริการ ได๎น าข๎อเสนอแนะการการใช๎ระบบงาน มาปรับปรุงพัฒนา
แก๎ไขข๎อบกพรํองตามข๎อเสนอแนะที่ได๎รับเพ่ือพัฒนาให๎ระบบสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน  
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการรวบรวมประสบการการแสวงหาความรู๎ส าหรับการพัฒนาระบบรายงานพฤติกรรมการใช๎ระบบ
บริการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎วิธี fetching cache table จากการน าข๎อมูลจากตาราง mdl_log ของ
ฐานข๎อมูล Moodle มาวิเคราะห๑และจัดเก็บสถิติเป็น 4 ตาราง คือ 1. ตารางจัดเก็บข๎อมูลรายปี (tbl_report_1), 
2. ตารางจัดเก็บข๎อมูลรายเดือน (tbl_report_2), 3. ตารางจัดเก็บข๎อมูลรายวัน (tbl_report_3) และ 4. ตาราง
จัดเก็บข๎อมูลชํวงเวลาการเข๎าใช๎ (tbl_report_4) จากตารางทั้ง 4 ตารางได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห๑และออกแบบ
ฐานข๎อมูลสถิติภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร๎างระบบการท างานและจัดเก็บฐานข๎อมูล 
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เมื่อได๎ออกแบบจากการระดมความคิดและประสบการของสมาชิกในกลุํมจึงได๎จัดท าระบบวิเคราะห๑สภาพ
การใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ เพ่ือวิเคราะห๑สรุปข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎และน าไปใช๎แสดงหน๎า
รายงานแสดงเป็นแผนภาพใน เว็บไซต๑ที่ให๎บริการระบบรายงานพฤติกรรมการใช๎ระบบบริการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคือ http://lms.rmuti.ac.th/lmsreport/ แสดงดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 หน๎าระบบวิเคราะห๑สภาพการใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ 

  
จากการออกแบบ การรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุํมผู๎ใช๎และผู๎บริหาร จึงได๎ข๎อสรุปความต๎องการผลจาก
การวิเคราะห๑ โดยพัฒนาระบบให๎แสดงรายละเอียดด๎านตํางๆ ประกอบด๎วย รายงานสถิติจ านวนผู๎เข๎าใช๎ รายงาน
สถิติจ านวนครั้งในการเข๎าใช๎ โดยแยกเป็นปีการศึกษา แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน๎าสถิติจ านวนผู๎ใช๎งาน 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน๎าสถิติจ านวนครั้งในการเข๎าใช๎ 
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สถิติที่ได๎น ามาวิเคราะห๑สามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบรายเดือนเพ่ือให๎ทราบแนวโนมชํวงเวลาของ
การใช๎งานระบบท าให๎สามารถวางแผนการให๎บริการของระบบตามชํวงเวลา และให๎ผู๎ดูแลระบบสามารถวางแผน
การเตรียมพร๎อมของเครื่องแมํขํายส าหรับให๎บริการได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงสถิติรายเดือนดังภาพที่ 5 
และแสดงสถิติรายวันแสดงดังภาพที่ 6   

 
ภาพที่ 5 แสดงกราฟสถิติรายเดือน 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงสถิติรายวัน 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 การน าข๎อมูลพฤติกรรมผู๎ใช๎งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑มาวิเคราะห๑ผลหรือจัดท าเป็นรายงาน 
ระบบยังมีป๓ญหาความลําช๎าจากการค๎นหาข๎อมูลจากฐานข๎อมูล (query) เพ่ือน ามาแสดงรายงานแบบรายปี ราย
เดือน รายวัน รายชั่วโมง จ านวนผู๎ใช๎และจ านวนครั้งในการเข๎าใช๎งาน และขาดการน าข๎อมูลไปใช๎แสดงในรูปแบบ
กราฟ ส าหรับให๎ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑และตัดสินใจในการพัฒนา 
 แนวทางการแก๎ไขคือสมาชิกกลุํมประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการ โดยได๎สรุปรวบรวมข๎อมูล ( fetching 
cache table) เพ่ือลดการค๎นหาข๎อมูลซ้ าซ๎อน รายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานในรูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห๑ 
รายเดือน และรายปี จากนั้นพัฒนาเว็บแสดงผลในรูปแบบกราฟให๎ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑และตัดสินใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ตํอไป  
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สรุป 
 ผลจากการจัดท าการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎ใช๎ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑เพ่ือรายงานสถิติ
บริการ โดยเปรียบเทียบระหวํางการค๎นข๎อมูลจากระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ (Moodle_log หรือ 
Log-query) กับแบบ fetching cache table (Fetch-query) ซึ่งสามารถลดความความซ้ าซ๎อนของการจัดเก็บ
ข๎อมูลในฐานข๎อมูล และสามารถลดระยะเวลาการค๎นหาข๎อมูลสถิติการบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ใช๎ลง
ได๎เฉลี่ย 42.08 เปอร๑เซนต๑ แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงกราฟเปรียบเทียบการ query ข๎อมูลสถิติระหวํางแบบ Log-query กับ 

แบบ Fetch-query 
 

การพัฒนาเว็บไซต๑รายงานสถิติด๎วยวิธีการวิเคราะห๑จากการจัดเก็บพฤติกรรมผู๎ใช๎งานการให๎บริการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน๑ ซึ่งแยกการรายงานข๎อมูลเป็นจ านวนผู๎ใช๎งานในรูปแบบ รายปี รายเดือน รายวัน และราย
ชั่วโมง ซึ่งเห็นได๎วํารายงานที่ได๎น ามาวิเคราะห๑และสรุปผลข๎อมูลการใช๎งานการให๎บริการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน๑ มีรายละเอียดที่สามารถน าไปวิเคราะห๑เพ่ือน าไปพัฒนาการให๎บริการในด๎านตํางๆ ได๎ ยกตัวอยํางเชํน 
หากมีจ านวนผู๎ใช๎งานเพ่ิมขึ้นในแตํละปี ผู๎ดูแลระบบต๎องเตรียมการวางแผนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑ให๎สามารถรองรับจ านวนผู๎ใช๎งานเพิ่มข้ึน 
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บทสรุป 
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในป๓จจุบันชํวยให๎การบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องแมํนย ามากขึ้น 

ห๎องสมุดหรือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นแหลํงข๎อมูลส าคัญได๎ในทุกที่ ทุกเวลา จึงต๎องมี
บริการเพียงพอครบถ๎วนตรงความ  ส านักจึงส ารวจความพึงพอใจและไมํพอใจของผู๎รับบริการ พบวําผู๎รับบริการ มี
ความพึงพอใจในระดับดี มีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือการปรับปรุงเครือขํายอินเทอร๑เน็ต การเพ่ิมพ้ืนที่บริการ 
นอกจากนี้ยังพบวํา สถิติการใช๎บริการในพ้ืนที่ สถิติการใช๎บริการเครือขําย และสถิติการเข๎าใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส๑มีความแตกตํางกัน ดังนั้นชุมชนนักปฏิบัติจึงมีสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎รับบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห๑พฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู๎รับบริการ และเพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด๎านการบริการให๎มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น  วิธีการด าเนินงานของการจัดการความรู๎ ใช๎เครื่องมือ ชุมชนนักปฏิบัติ ได๎น าแบบบันทึกเรื่องเลําจาก
ประสบการณ๑ของผู๎ปฏิบัติงานจ านวน 27 คน ได๎แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 1) ด๎านการบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ๑
บริการเชิงรุกและครอบคลุมทุกกลุํมผู๎รับบริการ 2) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ การมุํงเน๎นการบริการที่ยิ้มแย๎ม เป็นกัน สื่อสาร
ข๎อมูลที่ถูกต๎อง และรวดเร็ว 3) สิ่งอ านวยความสะดวก การเพ่ิมความสามารถของเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  การปรับ
พ้ืนที่บริการที่รองรับผู๎รับบริการที่หลากหลาย การเพ่ิมอุปกรณ๑ตํอพํวงเชํน ปลั๊กไป สายชาร๑ตโทรศัพท๑ เป็นต๎น  
ประโยชน๑จากการท า KM ครั้งนี้ ชุมชนนักปฏิบัติได๎แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ของส านักและแนว
ทางการท าวิจัยสถาบัน 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม  ความคาดหวัง  ชุมชนนักปฏิบัติ  การมุํงเน๎นผู๎รับบริการ  
 
Summary 

According to the changing technology, all services are easier, faster, and more accurate 
than before. A library or an Office of Academic Resources and Information Technology are 
anytime anywhere important center, which can provide the sufficient services for all. The survey 
of satisfaction and dissatisfaction showed that the users’ satisfaction is at a good level, with 
some suggestions such as improving the internet and increasing the service area. Moreover, the 
different statistics at the service area, the network service, and the access for electronics 
information technology are different. so, the community of practice is interested in studying the 
behavior and expectations of users, and then analyze as well as to build the explicit knowledge 
to support the service performance to be more efficient and higher quality. The result of this 
knowledge management was taken from 27 logbooks of people experience in community of 
practice. It showed the best practice as follows; 1) Service: it should be a proactive and 
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inclusive service for all groups of users, 2) staff: friendly and smart service with accurate and fast 
communication, 3) Facilities: enhancing the capabilities of the internet, proving wide range of 
service areas, adding exterior devices such as plugs, and telephone adapter, etc. The benefits of 
this KM practice is the guidelines for the strategic planning of the office and for research in this 
institute. 
 
Keyword : Behavior, expectations, community of practice, Focus on Service user  
 
บทน า 

จากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ในอีก 15 ปีข๎างหน๎า (2016-2030)  ห๎องสมุด 4.0 จะ
เป็นแหลํงสํงเสริมโอกาสในการเรียนรู๎ (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล , 2060) และห๎องสมุดยังมีบทบาทส าคัญที่คนไทย
ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและสามารถเรียนรู๎ด๎วตนเอง เป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับการใช๎อินเทอร๑เน็ตเพ่ือการหา
ความรู๎ที่เพ่ิมข้ึน การอํานของคนไทยเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ือคนในสังคมไทยให๎ทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษ
ที่ 21 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่12) การบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน หรือ 
“ห๎องสมุด” มีรูปแบบการบริการทีเปลี่ยนแปลงไป ปรับตัวเทําทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกชํวย
ให๎บริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องแมํนย ามากขึ้นสามารถแหลํงข๎อมูลส าคัญได๎ในทุกที่ ทุกเวลา หรือห๎องสมุด
บริการเพียงพอครบถ๎วนตรงความต๎องการ ตามสภาพ ขนาดประชากร และการใช๎งาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์, 
2560) เพ่ือเป็นการมุํงเน๎นผู๎รับบริการ และการฟ๓งเสียงของผู๎รับบริการ ต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการและ
ท าให๎ดีกวําความคาดหวังผู๎รับบริการ การสานสัมพันธ๑กับสถาบัน (และเพ่ิมความผูกพันกับสถาบันส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ,2560) ส านักวิทยบริการจึงได๎มีส ารวจความพึงพอใจและไมํพอใจของผู๎รับบริการ ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง พบวํา ปีการศึกษา 2559 พบวํา ผู๎ใช๎บริการ มีความพึงพอใจในระดับดี แตํมีข๎อเสนอแนะหรือ
ความต๎องการเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสนเทศ และการจัดสภาพแวดล๎อมอ่ืน เชํน การปรับปรุงเครือขําย
อินเทอร๑เน็ต ระบบเครื่องปรับอากาศ การเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับเข๎าใช๎บริการ นอกจากผู๎วิจัยยังพบวํา สถิติการใช๎บริการ
ในพ้ืนที่ สถิติการใช๎บริการเครือขําย และสถิติการเข๎าใช๎ทรัพยากรสาสนเทศอิเล็กทรอนิกส๑มีความแตกตํางกัน 
(ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,2559) ดังนั้นคณะผู๎จัดท าจึงมีสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎รับบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด๎านการบริการให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 
วิธีการด าเนินงาน  

วิธีการด าเนินงานของการจัดการความรู๎ ชุมชนนักปฏิบัติได๎น าการจัดการความรู๎ (Knowledge 
Management : KM) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู๎ โดยได๎จัดตั้งบุคลากรที่มีงานในลักษณะเดียวกัน มา
ท างานรํวมกันในลักษณะของชุมชน เพื่อให๎บุคลากรในชุมชนทุกคนมีสํวนได๎มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู๎เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยได๎ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการความรู๎ในปีการศึกษา 
2559 ได๎ก าหนดประเด็นความรู๎ คือ หัวข๎อ พฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยชุมชนจัดประชุม 3 ครั้งโดยด าเนินการ 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้โดยประธานชุมชนได๎ก าหนดก าหนดประเด็นความรู๎แล๎วแจ๎งตํอ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู๎จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีการศึกษา2559 โดยคณะกรรมการดังกลําวเป็น
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ที่ปฏิบัติงานในแผนกงานห๎องสมุด และแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ชุมชนได๎น า“แบบบันทึกเรื่องเลํา”ซึ่งสมาชิกหรือคณะกรรมการจ ต๎องเขียน
บันทึกลงในแบบบันทึกเรื่องเลําจากประสบการณ๑ของตนเอง หรือ ค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ   

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  หลังจากที่มอบหมายให๎คณะกรรมการได๎สร๎างและแสวงหาความรู๎ 
ชุมชนก็จัดให๎มีการประชุม KM เพ่ือให๎ทุกคนได๎น าเสนอข๎อมูล  จากนั้นก็รํวมกันวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎ที่มีอยูํ
ในตัวบุคคลในการประชุมก็จะมีการเลําเรื่องเพ่ิมเติมจากประสบการณ๑ที่ให๎บริการ หรือการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู๎รับบริการ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อสมาชิกในชุมชนได๎น าเสนอข๎อมูล เลําเรื่อง พฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎รับบริการฯ  มีการพิจารณาข๎อมูลรํวมกัน  และสรุปความรู๎ที่ได๎ เป็นแนวปฏิบัติของแผนกงาน
ห๎องสมุด และแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง 

5. การเข้าถึงความรู้ ชุมชนได๎น าองค๑ความรู๎ที่ได๎ไปเผยแพรํใน website หรือ สื่อออนไลน๑ และท าหนังสือ
แจ๎งเวียนไปยังหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

5.1 เวบไซต๑ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
http://www.oarit.rmuti.ac.th/km/index.php/knowledge/2559/2016-08-22-03-06-24/170-2017-07-
07-04-00-17 

 
  

5.2 เว็บไซต๑ Gotoknowhttp://www.gotoknow.org/posts/634408และท าหนังสือเวียน 
 

 
 

6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้นอกจากจะมีการสร๎าง สร๎าง Web Blog ใน website แล๎วส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยได๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกัน   ชุมชนนักปฏิบัติด๎านพฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู๎รับบริการฯ ได๎เชิญตัวแทนผู๎รับบริการ ได๎แกํ อาจารย๑  นักศึกษา และบุคลากร เข๎ามารํวมแลกเปลี่ยนรํวมกันกัน 
นอกจากนี้ได๎มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับห๎องสมุดหรืองานด๎านบริการ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ ได๎แกํ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี  บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่   
กุมภาพันธ๑  2560 

http://www.oarit.rmuti.ac.th/km/index.php/knowledge/2559/2016-08-22-03-06-24/170-2017-07-07-04-00-17
http://www.oarit.rmuti.ac.th/km/index.php/knowledge/2559/2016-08-22-03-06-24/170-2017-07-07-04-00-17
https://www.gotoknow.org/posts/634408
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7. แนวปฏิบัติที่ดีและการเรียนรู้  บุคลากรมีการน าความรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไปปฏิบัติงานมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น โดยหลังจากท่ีบุคลากรได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และด าเนินการจัดการความรู๎ KM 
ชุมชนนักปฏิบัติ  ดังนี้  
1. แผนกงานห้องสมุด  เป็นหนํวยงานที่ให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ๑ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส๑ ฐานข๎อมูลออนไลน๑ และห๎องสมุดมนุษย๑ 
1.1. พฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการ 
 1) การยืมหนังสือลดน๎อยลง และสํวนมากจะยืมชํวงกํอนสอบมากกวําชํวงสอบ 
 2) มีความต๎องการใช๎ฐานข๎อมูลออนไลน๑แบบฉบับเต็มมากข้ึน 
 3) ใช๎บริการพ้ืนที่ในการผํอนคลาย การติว การท างานกลุํม พบปะพูดคุยกับเพ่ือน และพูดคุยเสียงดัง 
 4) มีอิสระในการทานอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม  
 5) มีอิสระในการแตํงกาย 
 6) ผู๎ใช๎บริการไมํต๎องการกฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ๑ข๎อบังคับที่เครํงครัด 
 7) ผู๎ใช๎บริการยังไมํมีความรู๎เรื่องในการสืบค๎น เห็นได๎จากการค๎นหาหนังสือ การวางหนังสือ 
 8) ผู๎ใช๎บริการชอบใช๎พ้ืนที่บริการที่มีเป็นโต๏ะเก๎าอ้ีประเภทโซฟา หรือบางทีก็นิยมเข๎ามาท างานกลุํมโดยน า
คอมพิวเตอร๑มาใช๎แล๎วเสียบปลั๊กพํวง 
 9) ผู๎ใช๎บริการชอบลืมรหัสผํานใน login Internet  
 10) ผู๎ใช๎บริการยังไมํรู๎วิธีการยืม-คืนผํานระบบ /Book Drop 
 11) ผู๎ใช๎บริการชอบให๎เจ๎าหน๎าที่หาหนังสือโดยไวๆ 
 12) ผู๎ใช๎บริการอยากได๎แสงสวํางที่เพ่ิมมากขึ้น 
1.2. ความความหวังของผู๎รับบริการ 
 1) ต๎องการเข๎าถึงทรัพยากรได๎สะดวก รวดเร็ว 
 2) กลุํมอาจารย๑มีความต๎องการยืมทรัพยากรมาใช๎ในการสอน เป็นระยะเวลามากกวํา 60 วัน 
 3) ต๎องการทรัพยากรที่ใหมํ ทันสมัย หลายหลาย และรวดเร็วในการให๎บริการ 
 4) ต๎องการให๎มีพ้ืนที่บริการแบบ Co-working Space เพ่ือใช๎ในการศึกษาอิสระ 
 5) ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการ บริการด๎วยความยิ้มแย๎ม พูดจาไพเราะ 
 6) ต๎องการให๎มี Café และจุดให๎บริการถํายเอกสารภายในพ้ืนที่บริการ 
 7) ต๎องการให๎มีการเปิดบริการทุกวัน 
 8) ปรับปรุงพื้นที่บริการที่ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 9) อยากให๎มีเจ๎าหน๎าที่สวยๆ หลํอมาให๎บริการ  
 10) อยากให๎หาหนังสือโดยไวๆ ไวเทําไหรํยิ่งดี มีหนังสือหลากหลาย 
 11) การให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ตามที่ผู๎รับบริการร๎องขอ 
 12) การสร๎างความพึงพอใจสูงสุด 
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1.3. แนวทางการให๎บริการที่สอดคลองกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในมุมมองของผู๎ให๎บริการ 
 1) ควรมีบริการเชิงรุก และมีบริการใหมํ ๆ เพ่ือดึงดูดผู๎ใช๎บริการ 
 2) มีความพร๎อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมํ ๆ ตลอดเวลา เพื่อรองรับผู๎ใช๎บริการที่มี
ความต๎องการที่หลากหลาย 
 3) จัดพื้นที่บริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
 4) ปลูกฝ๓งให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการมีจิตบริการ ให๎บริการด๎วยใบหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใส พูดจาไพเราะ 
ให๎บริการด๎วยความเต็มใจ และสามารถสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการให๎เข๎าใจได๎ 
 5) ควรจัดให๎มี Café และจุดบริการถํายเอกสารไว๎ให๎บริการในพื้นที่บริการ 
 6) ควรมีการท าวิจัยหรือส ารวจความต๎องการผู๎ใช๎บริการอยํางสม่ าเสมอ แล๎วน ามาปรับปรุงการให๎บริการ
อยํางจริงจัง เพ่ือให๎ทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
 8) ไมํควรปิดบริการ เมื่อมีการประชุม อบรม หรือสัมมนาของเจ๎าหน๎าที่ 
 9) การให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่บริการด๎วยความประทับใจ ยิ้มแย๎ม แจํมใส พูดจาไพเราะ 
 10) อยากให๎มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริการให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือ
ได๎ 
 11)  ควรมีการปรับพื้นที่บริการที่สอดคล๎องกับพฤติกรรมผู๎รับบริการ เชํน การการปรับพ้ืนที่บริการที่
อ านวยความสะดวกด๎านตํางๆ  ความรวดเร็วในการเข๎าถึงข๎อมูล เพ่ือสร๎างความประทับใจ และทันใจผู๎รับบริการ 
 12) การเพ่ิมการประชาสัมพันธ๑การใช๎เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ 
 13) การจัดบริการให๎กับผู๎รับบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎รับบริการ ได๎แกํ นักศึกษาป.ตรี นักศึกษาป.โท 
อาจารย๑  และเจ๎าหน๎าที่ 
 14) การสร๎างนวัตกรรมแบบใหมํ ระบบไลน๑ การสร๎างจุดขายหรือสร๎างแบนด๑ 
 15) การท าตลาดห๎องสมุด เชํน การออกพ้ืนที่ให๎บริการ หรือจัดกิจกรรมเชิงรุกตามคณะหรือสาขาวิชา
ตํางๆ 
 16) บุคลากรต๎องมีการปฏิสัมพันธ๑กับผู๎รับบริการทุกกลุํม เชํน โครงการสานสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากรและ
หนํวยงานภายใน 
 

2. แผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง เป็นแผนกงานที่ให๎บริการห๎องคอมพิวเตอร๑ ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อโสตทัศน๑  ห๎องเรียนอัจฉริยะ ห๎องมินิเธียเตอร๑ มุมภาษาตํางประเทศ และอุทยานศูนย๑แหํงการเรียนรู๎ 
(CL-park) 
2.1 พฤติกรรมของผู๎รับบริการ 
 1)  ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํใช๎บริการห๎องมินิเธียร๑เตอร๑ เพ่ือชมภาพยนต๑เป็นกลุํมๆสํวนห๎องฉายภาพยนต๑แบบ
เดี่ยวไมํมีผู๎ใช๎บริการเทําท่ีควรและผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํชมภาพยนต๑ประเภทแนวสยองขวัญ สํวนประเภทวิชาการ 
และสารคดี ไมํได๎รับความสนใจเทําที่ควร 

2) ผู๎ใช๎บริการมีพฤติกรรมในการใช๎บริการหูฟ๓ง/เมาส๑/คีย๑บอร๑ด เป็นจ านวนมาก 
 

3) ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีพฤติกรรมในการเข๎าใช๎ห๎องเรียนอัจฉริยะในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ 
4) .ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีพฤติกรรมในการใช๎อินเทอร๑เน็ตทั้งแบบไร๎สายและแบบมีสาย ภายในพื้นท่ี

บริการ 
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2.2.ความคาดหวังของผู๎รับบริการ 
1) ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวําจะมีโต๏ะเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่บริการ ส าหรับนั่งท างาน 
2)  ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวํา จะมีการขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ 
3)  ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวําจะมีเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่มีประสิทธิภาพสูงและเพียงพอตํอการให๎บริการ 
4)  ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวํา จะมีการเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับในการนั่งท างาน หรือศึกษาค๎นคว๎าที่เพียงพอ 
5)  ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวํามีระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตที่รวดเร็ว มีความเสถียรของสัญญาณ

อินเทอร๑เน็ต และหาจุดเชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตเพียงพอตํอความต๎องการ 
    2.3.แนวทางการให๎บริการที่สอดคลองกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในมุมมองของผู๎
ให๎บริการ 

1)  บริการชมภาพยนตร๑ มีสถิติลดลง เนื่องจาก ไมํมีหนังใหมํๆ 
2)   บริการห๎องสมุดสร๎างสุขลดลงบางเดือน  
3)  บริการแทบเลตลดลง เนื่องจาก ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีสมาร๑ทโฟน และNotbook สํวนบุคคล 
4)  ควรจัดบริการ ชาร๑ตแบตเตอรี่ หรือบริการ Power Bank ส าหรับสมาร๑ทโฟน ปลั๊กไฟ เพิ่มข้ึน 
5)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร๑ ที่มีประสิทธิภาพสูง ให๎เพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ 
6)  จัดหาโประแกรมซอฟแวร๑ (software) ที่มีความจ าเป็นให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
7)  จัดเพ่ิมพ้ืนที่บริการ เพื่อการท างาน ประชุม หรือ การค๎นคว๎าวิจัย ให๎เพียงพอตํอการใช๎บริการผู๎ใช๎ 
8)  ตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณอินเทอร๑เน็ตให๎มีความเสถียรของคุณภาพสัญญาณ และเพ่ิมจุด

เชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร๑เน็ตที่เพียงพอตํอความต๎องการ 
นอกจากนี้ได๎มีตัวแทนของผู๎ใช๎บริการได๎รํวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกันสรุปได๎ดังนี้ 
3. ความคิดเห็นจากตัวแทนอาจารย๑ 

จากการได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนอาจารย๑ พบวําอาจารย๑มีพฤติกรรมเข๎าใช๎บริการจาก
ฐานข๎อมูลออนไลน๑  โดยคาดหวังวําผู๎ให๎บริการประชาสัมพันธ๑เชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือให๎ผู๎รับบริการทุกกลุํมได๎เข๎าถึง
ทรัพยากรที่ส านักฯ มีให๎บริการที่หลากหลาย และเป็นประโยชน๑ตํอนักศึกษา 

4. ความคิดเห็นจากตัวแทนนักศึกษา  
จากการได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนนักศึกษาพบวํา  นักศึกษามีพฤติกรรมเข๎าใช๎บริการในพ้ืนที่ ที่มี

อุปกรณ๑  โต๏ะ เก๎าอ้ีที่รองรับความต๎องการ ที่หลากหลาย  การประชาสัมพันธ๑เปิดปิดบริการ คาดหวังการใช๎พ้ืนที่
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ได๎แกํ ระบบ WiFi 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินการจัดการความรู๎ชุมชนนักปฏิบัติ พฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพบวํา สมาชิกในชุมชนได๎ให๎ความ
รํวมมือ และรํวมกันน าเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการปฏิบัติงาน   ประสบการณ๑การท างาน  การสังเกตพฤติกรรม  การ
พูดคุยกับผู๎รับบริการ โดยสมาชิกชุมชนได๎น าเสนอในรูปแบบของแผนกงานที่สังกัด ได๎สรุปจาก “แบบบันทึก
เรื่องเล่า”  ได๎แกํ พฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการ ความคาดหวังของผู๎รับบริการ  และแนวทางการให๎บริการที่สอด
คลองกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในมุมมองของผู๎ให๎บริการพบวํา ได๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ระหวํางหนํวยงาน 3 หนํวยงานได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยสุรนารี (มทส)  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรฎ.นม) สรุปได๎ดังนี้ 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

 

456 

7.1 ด้านการบริการ/ทรัพยากร 
- การประชาสัมพันธ๑บริการเชิงรุก และลึก ให๎ครอบคลุมผู๎ใช๎บริการทุกประเภท ได๎แกํ กลุํมเรียน กลุํม

ที่มาพ้ืนที่  กลุํมอาจารย๑ กลุํมนักศึกษา ป.ตรี-ป.โท 
-  การจัดหาทรัพยากรที่มีความหลากหลาย โดยเพิ่มประชาสัมพันธ๑ชํองทางการจัดหาทุกชํองทาง 
- การลดขั้นตอนการให๎บริการที่เน๎นบริการที่ส าคัญ  
- การแนะน ากระบวนบริการตํางๆ ตั้งแตํนักศึกษาแรกเข๎า  โดยการจัดอบรมนักศึกษาสาขาที่ยังไมํเคย

เข๎าใช๎บริการ  
- ปรับพฤติกรรมผู๎ให๎บริการ  โดยผู๎ให๎บริการหาแนวปฏิบัติในการให๎บริการ ไปในทิศทางเดียวกัน 
- สร๎างความเป็นกันเองกับผู๎รับบริการ (Friendly)  โดยจัดกิจกรรมที่มีผู๎รับบริการมีสํวนรํวม ใน

เหตุการณ๑หรือเทศกาลตํางๆ  
- การจัดพ้ืนที่ให๎เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู๎ใชํบริการ เชํน พ้ืนที่ใช๎เสียง กินอาหาร เครื่องดื่ม  พื้นที่

งดใช๎เสียง พื้นที่ส าหรับพักผํอน 
7.2 ด๎านเจ๎าหน๎าที่  
- การปรับพฤติกรรมผู๎ให๎บริการ  ที่สอดคล๎องกับ นักศึกษา/อาจารย๑   เน๎นลึกๆๆและท่ัวถึง  โดยมี

กิจกรรมที่ผู๎รับบริการมีสํวนรวม  เชํน กิจกรรมในเทศกาลตํางๆ  โดยน ากิจกรรมเหลํานี้เข๎า
แผนปฏิบัติงาน 

- บุคลิกผู๎ให๎บริการที่ยิ้มแย๎ม  เป็นกันเอง   
-  การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ ถูกต๎อง  รวดเร็ว 
7.3  ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ความต๎องการเครือขํายที่เสถียร ได๎แกํ wifi  /Lan 
- เพ่ิมจ านวนโต๏ะ เก๎าอ้ี ที่สอดคล๎องกับการใช๎งาน  เพ่ิมจ านวนโต๏ะ-เก๎าอ้ีพ้ืนที่ด๎านนอกตึก  
- เพ่ิมจ านวนปลั๊กไฟ –พํวง   

 
อภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการจัดการความรู๎ ชุมชนนักปฏิบัติ ท าให๎ท าให๎ทราบวํา พฤติกรรมขอผู๎รับบริการได๎เปลี่ยนไป
นอกจากเป็นการเข๎าใช๎บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในพ้ืนที่ แล๎ว  ผู๎ใช๎บริการยังมีการใช๎บริการพ้ืนที่ และ
เครือขํายที่เพ่ิมมากขึ้น  นอกจาก นี้ผู๎ใช๎บริการที่เป็นกลุํมอาจารย๑ก็จะมีความคาดหวังในการให๎บริการที่ตํางจาก
นักศึกษา เชํน ทรัพยากรประเภทฐานข๎อมูลออนไลน๑  ส าหรับนักศึกษามีความต๎องการใช๎พ้ืนที่แบบ Learning 
Space และ Co-working Space  จึงท าให๎ผู๎ให๎บริการได๎ข๎อมูลที่ส าคัญในการน ามาพัฒนาการบริการที่ให๎ได๎ตาม
ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในรูปแบบแผนยุทธสาตร๑ส านัก ที่มีกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้นเชํน 
กิจกรรมแนะน าบริการในคณะตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย โครงการการปรับพ้ืนที่บริการที่สอดคล๎องกับความ
คาดหวังกับผู๎รับบริการ  
 ป๓จจัยที่ท าให๎เกิดความส าเร็จ ในการจัดการความรู๎ในครั้งนี้ คือการที่สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติได๎มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และแชร๑ประสบการณ๑ในการให๎บริการ บอกเลําพฤติกรรมของผู๎รับบริการ แล๎วได๎ข๎อมูลมาสรุป
เป็นสารสนเทศส าคัญท่ีท าให๎เกิดแผนยุทธศาสตร๑ ที่มุํงเน๎นการพัฒนาการบริการ ที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย 
คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ชั้นเลิศ 

ความท๎าทายของการจัดการความรู๎ ชุมชนนักปฏิบัติพฤติกรรพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ 

1.การบริการที่เหนือเกินความคาดหวังของผู๎รับบริการ ที่ต๎องมีการจัดพ้ืนที่บริการให๎เป็น Learning 
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Space และ Co-working Space  
2. การท าวิจัยสถาบันอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนางานบริการ  
3. น าเทคโนโลยีสาร Internet of Thing   มาเพ่ิมศักยภาพการให๎บริการมากยิ่งขึ้น 
 

รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

1.นางณัฐชนันย๑  ฉายะพงษ๑     หัวหน๎างานวิทยบริการ 
2.นางสาวอรวรรณ พรตะคุ    หัวหน๎าแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วย 
3.นางสาวชนัญชิดา  เลิศจะบก    หัวหน๎าแผนกงานห๎องสมุด 
4. นายวินิจ  การชงัด      นักเอกสารสนเทศ 
5. นายเศรษฐะ จันณรงค๑    นักเอกสารสนเทศ 
6. นายไพล เพราะผักแวํน    นักเอกสารสนเทศ 
7. นางรติมา  ปลั่งกลาง      เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นายสุเทพ  ยนต๑พิมาย     เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางรัชดา  บุญไมตรี      บรรณารักษ๑ 
10. นางสาววิลาวัณย๑  แสนสุข    บรรณารักษ๑ 
11. นางสาวกัญญาภัทร  ชูพูทธพงษ๑   บรรณารักษ๑ 
12. นางสาวอุดมลักษณ๑  พ่ึงอารมณ๑   บรรณารักษ๑ 
13. นางสาวปราณปริยา  ตันติบุตร   บรรณารักษ๑ 
14. นางสาวกิติยา  นิวาศานนท๑    นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
15. นางสาววราภรณ๑  วังหอม      นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
16. นายลทีบ๑  บัวงาม       นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
17. นายพีระยุทธ  หมื่นบุญมี    นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
18. นางสาวอัจฉรา  เทือกพุดซา    เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
19. นายกฤษฎา ยงยํวน     เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
20.นางสาวพรทิพย๑ บั้งจันอัด    นักวิชาการศึกษา 
21. นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง   เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านบริหาร 
22. นายศุภกร จันทเสวต     เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 
23. นานทัศนัย  ใจเย็น     เจ๎าหน๎าที่จากกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1. นางขวัญแก๎ว เทพวิชิต 
2. นางสาวิไลลักษณ๑  อินมีศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1. นางสาวจิตรลดา  มุํงกํอกลาง 
2. นางสาวณัฐภาวดี   รอดสนใจ 
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ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
Co-operative Education Online Registration 

Rajamangala University of Technology Isan Khon kaen Campus 
 

ประสาน เอ้ือทาน1 ประวีณา เนื่องรินทร์2 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

E-mail : prasan.ue@rmuti.ac.th1 
นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
150 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 336370 ต่อ 3121  

E-mail : praweena_coop@hotmail.com2 
 

บทสรุป 
  ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ทันสมัยสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการด้านเอกสารเป็นระบบง่ายต่อการค้นหา ในการพัฒนารูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นโดยเชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูล จาก 3 องค์ประกอบคือ ภาษา Java Servlet เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Apache Tomcat  
เป็นเซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  
 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ส่วนของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ส่วนของหัวหน้าสาขาวิชา และส่วนของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ได้ท าการทดสอบโดยให้ผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่าผลการ
ทดสอบในภาพรวมของการใช้งานระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน การประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
รับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์โดยผู้ใช้งานทั้ง 5 ส่วน จ านวน 28 คน แบ่งการประเมินออกเป็นสองด้าน คือ 
ด้านการออกแบบ ผู้ประเมิน ได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ในด้าน
การประมวลผลผู้ประเมินได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดีและปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 มี และเปิดระบบให้ใช้งานจริงกับนักศึกษาทั้งหมดที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2561 จ านวน 450 คน 
 
ค าส าคัญ : สหกิจศึกษา  
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Summary 
The proposes of the Co-operative Education Online Registration, Rajamangala University 

of Technology Isan Khon kaen Campus are development these system for driving to Thailand 
4.0 and convenient for system management. Moreover, wep application will be develop by 
connecting with database systems; that is : Java servlet is the language for developing, Apache 
tomcat is the sever and MySQL is the database for developing web application. 

The proposes of the Co-operative Education Online Registration. Users are divided into 5 
parts: the part of system administrator, the part of staff education, The coordination of teacher 
education, the part of head of department, and most of the students participating in 
cooperative education. The testing of the system, assessment user test all 5 parts in each 
section cooperative study 3 times that the test results as a whole accuracy complete. To assess 
satisfaction with the cooperative education system by users and 5 parts of 28 person evaluated, 
divided into two aspects are design evaluation is to assess the satisfaction of the usability with a 
mean of 4.07, standard deviation 0.39, this is good level and the satisfaction the system process 
is to comment on their satisfaction of the work in progress with a mean of 3.88 standard 
deviation 0.47, this is good level and medium level. These system will be enable for 450 
student on term 1/2561 
 
Keyword : Co-operative Education 
  
บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเป็นรายวิชา
บังคับคิดเป็นร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมด ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการจ านวน 5,222 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้จ านวนเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการมีความยากล าบากและไม่เป็นระบบ เนื่องจาก
ในการรับสมัครงานนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย co-op02 ใบค าร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (จ านวน 1 ชุด) co-op 10-03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษาแนบหนังสือแสดงผลการศึกษา (จ านวน  2 ชุด)  
co-op -05 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเปิดภาคการศึกษาที่.......... (จ านวน  1 ชุด) 
โดยการดาวน์โหลดเอกสารและจัดพิมพ์ ท าให้เอกสารมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ านวนนักศึกษา  
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้จัดท าระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษาให้ทันสมัยสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 และเพ่ือให้การบริการจัดการด้านเอกสารเป็นระบบง่ายต่อการ
ค้นหา โดยการพัฒนารูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จาก 3 องค์ประกอบคือ ภาษา 
Java Servlet เป็นภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา Apache Tomcat  เป็นเซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  
 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ส่วนของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ส่วนของหัวหน้าสาขาวิชา และส่วนของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ได้ท าการทดสอบโดยให้ผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่าผลการ
ทดสอบในภาพรวมของการใช้งานระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน การประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
รับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์โดยผู้ใช้งานทั้ง 5 ส่วน จ านวน 28 คน แบ่งการประเมินออกเป็นสองด้าน คือ 
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ด้านการออกแบบ ผู้ประเมิน ได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ในด้าน
การประมวลผลผู้ประเมินได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดีและปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระบบดังกล่าวยังง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากทั้ง  5 ส่วน มีคู่มือ
การเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 ส่วน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

1. วางแผนวิธีการท างาน 
2. ศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานสหกิจศึกษา 
3. ออกแบบการใช้งานของระบบ โดยรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จาก 

3 องค์ประกอบคือ ภาษา Java Servlet เป็นภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา Apache Tomcat  เป็น
เซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  
 

 
รูปที่ 1 แสดง Network Diagram ระบบสหกิจศึกษา 
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รูปที่ 2 แสดง Use Case Diagram ระบบสหกิจศึกษา 
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รูปที่ 3 แสดงรูป Block Diagram ระบบสหกิจศึกษา 
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รูปที่ 4  Flowchart Diagram ภาพรวมการท างานของระบบ 
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4. ทดสอบการใช้งานของระบบ โดยผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง ด้านการออกแบบ 
และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ 

5. เปิดระบบใช้งานจริง     
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการทดลองระบบในภาพรวมข้างต้น ระบบสามารถใช้งานได้ตามการออกแบบไว้ โดยผลการ
ทดลองที่ได้นั้นบันทึกไว้ตามประเภทผู้ใช้งานคือ นักศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้า
หน้าที่สหกิจศึกษา และผู้ดูแลระบบ ดังนี้  
 1. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของนักศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของนักศึกษา 

ประเภท
ผู้ใช้งาน 

รายการที่ทดสอบ 
ความถูกต้อง 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 2 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 3 

นักศึกษา - ตรวจสอบสถานะ    
- กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน    
- ส่งเอกสาร    
- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Coop05    
- ค้นหารายชื่อสถานประกอบการ    

นักศึกษา - เลือกสถานประกอบการ    
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้ 
      หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ 
 
 จากตารางที ่1 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อท าการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ นักศึกษา เมื่อท าการ
ทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100 การ
ทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 2. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา 

ประเภท
ผู้ใช้งาน 

รายการที่ทดสอบ 
ความถูกต้อง 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 2 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 3 

อาจารย์
ประสาน 
งานสหกิจ

ศึกษา 

- ค้นหารายชื่อนักศึกษา    
- อนุมัติเอกสาร    
- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Transcript    
- อนุมัติสถานประกอบการ    

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้ 
   หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ 
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  จากตารางที ่2 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อท าการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ อาจารย์ประสานงาน
สหกิจศึกษา เมื่อท าการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิด
เป็นร้อยละ 100 การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 3. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของหัวหน้าสาขาวิชา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของหัวหน้าสาขาวิชา 

ประเภท
ผู้ใช้งาน 

รายการที่ทดสอบ 
ความถูกต้อง 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 2 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 3 

หัวหน้า
สาขาวิชา 

- ค้นหารายชื่อนักศึกษา    
- อนุมัติเอกสาร    
- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Transcript    

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้ 
   หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ 
 
  จากตารางที ่3 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อท าการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ หัวหน้าสาขาวิชา เมื่อ
ท าการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100 
การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 4. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 

ประเภท
ผู้ใช้งาน 

รายการที่ทดสอบ 
ความถูกต้อง 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 2 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 3 

เจ้าหน้าที่
สหกิจ
ศึกษา 

- ค้นหารายชื่อนักศึกษา    
- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Coop05 
  Transcript 

   

- ออกรายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ    
เจ้าหน้าที่

สหกิจ
ศึกษา 

- จัดการสถานะการด าเนินการสถานประกอบการกับ 
  นักศึกษา 

   

- จัดการสถานประกอบการในระบบ    
- ก าหนดอัตราการรับสมัครนักศึกษาของสถาน 
  ประกอบการ 

   

- อนุมัติสิทธิ์การตรวจเอกสารให้กับอาจารย์ประสานงาน 
  สหกิจศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา 

   

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้  

  หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ 
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  จากตารางที ่4 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อท าการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา 
เมื่อท าการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 
100 การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 5. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของผู้ดูแลระบบ มีผลการทดสอบดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของผู้ดูแลระบบ 

ประเภท
ผู้ใช้งาน 

รายการที่ทดสอบ 
ความถูกต้อง 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 1 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 2 

ทดสอบ 
ครั้งที่ 3 

ผู้ดูแล
ระบบ 

- ค้นหารายชื่อผู้ใช้งาน    
- จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน    
- จัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ    
- จัดการสิทธิ์เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา    
- จัดการคณะและสาขาวิชา    
- จัดการรายการปีการศึกษา    

ผู้ดูแล
ระบบ 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้ 
   หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้ 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อท าการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ 5 ผู้ดูแลระบบ เมื่อ
ท าการทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100 
การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุป 
 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ได้ท าการทดสอบและทดลองใช้งานจริงของระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากการประเมินผู้ใช้งานระบบทั้ง 5 ส่วน  และยังลดทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น  การใช้กระดาษ จ านวน 
7,800 แผ่น/ปี แฟ้มเก็บเอกสาร 30 แฟ้ม/ปี ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง/ปี  และช่วยลดขึ้นตอนการท างานให้มีความ
สะดวก ใช้งานง่าย ทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อีกท้ังยังง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับ
สมัครงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
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รูปที่  5 หน้าแรกของระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ 
 

 
 

รูปที่  6 ระบบเดิมกับระบบใหม่ 
 

บรรณานุกรม 
Bootstrap [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://getbootstrap.com/(วันที่ค้นข้อมูล : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559). 
jQuery Cheat Sheet [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://oscarotero.com/jquery/ 
 (วันที่ค้นข้อมูล : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559).  
ภูสิทธิ,์รัชฎาเนตร, 2556.  ระบบจัดการสหกิจศึกษา. ปริญญานิพนธ์. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. คณะ

วิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ส านักงานโครงการสหกิจศึกษา. (2557). คู่มือสหกิจศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.  
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โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 

Sales Experience Training Project for Development Students into Thailand 4.0 
 

ชัดชัย รัตนะพันธ์ 
อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

E-mail : chudchai4080@gmail.com 
 
บทสรุป 
        โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา
ชีพพ้ืนฐานชื่อวิชาการขาย ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยพ้ืนฐานนักศึกษานั้น จะขาด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง เช่น ทักษะการขาย การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น จึงได้มีวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนี้ขึ้นมาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขายให้กับนักศึกษา เพ่ือเรียนรู้ทักษะการเจรจา
ต่อรอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคม และการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง โดยวิธีการ
ด าเนินงานของกิจกรรมจะก าหนดแผนกิจกรรมอย่างชัดเจน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การลงมือปฏิบัติ การ
ฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเองและการสร้างทีมงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ความคิดสู่เวทีน าเสนองานขายต่อ
สาธารณชนได้ โดยผลของการด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  สามารถน า ไปปฏิบัติ จริ งและประยุกต์ ใช้ ในชีวิ ตประจ าวันได้  
 
Summary 
       The sales experience training project for development students into Thailand 4.0 is the 
activities in the course of Selling for student in high vocational certificate. The high vocational 
certificate student have no confidence such as Selling skill, Negotiation, Personality 
development etc. So the purpose of this activity is sales experience training for student, 
Learning how to negotiation skills, Personality development, Socialization and to apply to use in 
daily life. How to operate the process of activity had clearly planed, analyst the Case study, 
Practice, Training, Self learning and Teamwork including with creative thinking into show stage in 
the public. The performance of activities was very successful and student had highest 
satisfaction level and can apply to use in daily life. 
 
ค าส าคัญ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย พัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 
บทน า  
       ในปัจจุบันจะพบว่า บทบาทของการขายมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น 
การบริการ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและให้ความรู้กับ
ผู้บริโภค เป็นต้น งานขายจึงมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงหรือโน้มน้าว หรือใช้ศิลปะการขาย 
(Salesmanship) เป็นส าคัญ การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมชมชอบ ความ
พึงพอใจ ความเต็มใจของผู้ซื้อ ฯลฯ ดังนั้นนักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความรอบรู้หลายประการ เช่น ด้าน 
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พ้ืนฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง ด้านจิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อน
ปฏิบัติงานขาย และการปฏิบัติภายหลังสิ้นสุดการขาย และต้องให้ความส าคัญของการขายเป็นหลัก นอกจาก
กิจการจะมีสินค้าพร้อมเพ่ือขาย มีลูกค้ามุ่งหวังเป็นเป้าหมายส าคัญ ในการขายแล้ว ยังต้องอาศัยศิลปะการขายที่
นักขายเหล่านั้นน ามาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานขายด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
นักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝนและหมั่นเรียนรู้ในวิชาชีพการขาย ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพพ้ืนฐานที่ต้องเรียน ในปี
การศึกษาที่ผ่านๆ มาจะพบว่านักศึกษาที่เรียนรายวิชาการขายนั้น ส่วนใหญ่ขาดทักษะวิชาชีพการขาย เช่น ขาด
ความเชื่อมั่นในตัว เอง ไม่กล้าแสดงออก ขาดความคิดสร้ างสรรค์  ไม่กล้ าตัดสินใจ เป็นต้น จึ งได้มี  
แนวคิดการจัดการความรู้ในรูปแบบกิจกรรมสอดแทรกของรายวิชาขึ้นมา คือโครงการฝึกประสบการณฺ์วิชาชีพการ
ขาย เพื่อตอบโจทย์การเป็นนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะช่วยฝึกให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจใน
วิชาชีพการขายมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี เช่น การมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น การ
เจรจาทางด้านการตลาด การพบปะลูกค้าหรือสังคม ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นในรายวิชาการขายจึงได้ 
เล็งเห็นความส าคัญของการขายเพ่ือฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การขายจริงสามารถท างานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
วิธีการด าเนินงาน 
 
1.การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 7. การแบ่งทีมการขายจริง จ านวน 10 ทีม  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และ 
การส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างยอดขายและก าไร 

2.การจัดท าโครงการสอนตาม มคอ.3 8. จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย  
เพ่ือน าเสนองานขายต่อสาธารณชน ฝึกความ 
กล้าแสดงออก การออกแบบ ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา โดยใช้งบประมาณท่ี 
ได้ก าไรจากข้อ (7) 

3.สอนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 
ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

9. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน/การประเมิน 
โครงการต่างๆ /วัดผลประเมินการสอนตาม  
มคอ.5 และการวัดผลการเรียนรู้ด้วยค าถาม 
ปลายเปิด 

4. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสนทนาการ 
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามวารสาร  
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ ของการจัดกิจกรรมให้กับ 
หน่วยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัยฯ 

5. เชิญวิทยากรพิเศษจากบริษัทมิสทินและ 
กันตนากรุ๊ป เข้ามาสอนการปรับบุคลิกภาพ 
การแต่งหน้า และทักษะการขายออนไลน์ 

11. น าปัญหา / ข้อเสนอแนะ ที่เกิดข้ึน น าไปใช้ 
ในการก าหนดแผนการเรียนการสอนภาคเรียน 
ต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. จัดให้นักศึกษาท าการศึกษาตลาดนอก 
สถานที่ เพื่อน ามาสนทนาการเรียนและ 
วิเคราะห์การขายได 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1. ผลส าเร็จของการจัดการความรู้ 

1.1 มีการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ. 3 จ านวน 1 ฉบับ 
        1.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาการเรียนการสอน จากผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 
ซึ่งสามารถสอบผ่าน 100% 

1.3 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.65) และมีทักษะการขายออนไลน์ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 

1.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสนทนาการเรียนเทคนิคการขายเพ่ิมข้ึน 
        1.5 นักศึกษามีความสามารถในการท ายอดขายจากการแบ่งทีมการท างาน โดยมียอดขายทั้ง 10 ทีม รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 16,700 บาท และมีก าไรจากการขายทั้งสิ้น 9,500 บาท 

1.6 นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการประเมินผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) และการวัดผลการเรียนรู้ด้วยค าถามปลายเปิด พบว่า มีระดับความมั่นใจในตัวเองมาก
ขึ้น มีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 

รูปภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย 
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2. อภิปรายผลการด าเนินงาน 
        ในการจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 
4.0 นั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมาก ทั้งในเรื่องทักษะ
การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิควิธีการพูด การแสดงออก การตัดสินใจ และการ
ออกแบบความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม การวางแผน
งาน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคได้ ช่องทางการ
ขายออนไลน์ใหม่ๆ เป็นต้น โดยผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนการจัดการเรียนรู้  การสนทนาในชั้นเรียน 
การฝึกอบรมจากวิทยากร น ามาผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ ๆ สามารถลดปัญหาและขั้นตอนของปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นได้ให้มีความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง ไม่ว่าผลส าเร็จหรือปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึน ในครั้งต่อไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบให้มี
การพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป  

 
สรุป 
การจัดการความรู้ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก ได้รับผลตอบรับที่ดีจากการประเมินผลของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมครั้งนี้ ต้องการให้ผู้เรียนในรุ่นต่อๆ ไป ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติได้จริง น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยในอนาคตกิจกรรมนี้จะขยาย
ผลสู่สังคม ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบแนวคิดช่วยเหลือการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป  
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เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าสั่ง 

 
นางจุฑารัตน์   บุญค า 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
E-Mail address jutharat.bu@rmuti.ac.th 

 
บทสรุป 
 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรในสังกัดจ านวน 55 คน แบ่งเป็น 4 หน่วยงานภายใน ได้แก่ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยจ านวนบุคลากรที่มีค่อนข้างมาก
เพ่ือให้การง่ายต่อการพิจารณาค่าภาระงานตามค าสั่งและการจัดส่งส าเนาค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือต่อสัญญาจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพ่ือปฏิบัติงานต่อไป มีความ
สะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันง่ายต่อการสืบค้น ส านักจึงได้จัดการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าสั่ง  
 

Summary 
 According to the main task of Office of Academic Resources and Information Technology 
is to provide academic resources and information technology which has 55 staff, classify in 4 
divisions such as the Office of the Director, General Administration section, academic resources 
section, and Information Technology section. Because of a large number of personnel officer, 
the effective techniques for document storage should be managed to judge the value of 
workload based on commands and to deliver a copy of the commands to the relevant person. 
Moreover, it can be used as a reference in working performance evaluation, to continue the 
contract, and promote a payroll. To be an easy and standard working process, the office creates 
knowledge management about the techniques for effective document storage: command 
document storage. 
 
ค าส าคัญ : การจัดเก็บค าสั่ง 
 
บทน า 
 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรในสังกัดจ านวน 55 คน แบ่งเป็น 4 หน่วยงานภายใน ได้แก่ ส านักงาน
ผู้อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยจ านวนบุคลากรที่มีค่อนข้างมาก 
เกิดปัญหาในการการกระจายเอกสารส าเนาค าสั่งอาจจะท าได้ไม่ทั่วถึง การคิดค่าภาระงานตามค าสั่งไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการค้นหาเอกสารล่าช้า และเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นค าสั่ง ส านักจึงได้จัดการจัดการ
ความรู้เรื่อง เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าสั่ง โดยการน า Hyperlink (การ
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เชื่อมโยงหลายมิติ) มาใช้ในการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้วิธีการสแกนเอกสารเป็นไฟล์แยกเก็บเป็นโฟนเดอร์และ
เชื่อมโยงไฟล์โดยวิธี Hyperlink 
 
วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนในการจัดเก็บค าสั่ง 

1. แยกประเภทค าสั่งของหน่วยงาน เช่น ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ค าสั่งเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เรียงล าดับการจัดเก็บ 
2.1 ค าสั่งได้รับจากหน่วยงานอื่น เรียงตามล าดับการรับหนังสือ 
2.2 ค าสั่งส านักเรียงตามเลขที่ค าสั่ง 

3. การก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บ 
3.1 จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 

3.1.1 จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ excel 
3.1.2 แยกเก็บเป็นไฟล์ หรือ sheet โดยแยกประเภทของค าสั่ง เช่น ค าสั่งมหาวิทยาลัย ค าสั่ง

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และค าสั่งอื่นๆ 
3.1.3 ก าหนดตารางแบบฟอร์มของการจัดเก็บ ได้แก่ 

 ช่อง A เลขท่ีค าสั่ง 
 ช่อง B สั่ง ณ วันที่ 
 ช่อง C เรื่อง 
 ช่อง D การด าเนินการ 
 ช่อง E การคิดค่าภาระงาน 
 ช่อง F หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ช่อง G H I J… ผู้เกี่ยวข้อง (จ านวนเท่ากับบุคลากรในหน่วยงาน) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.2 จัดเก็บในแฟ้ม วิธีการจัดเก็บ เมื่อได้รับเอกสารค าสั่งจัดเก็บ ดังนี้ 
3.2.1 แยกตามประเภทของค าสั่ง ดังนี้ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
- ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ค าสั่งอ่ืนๆ เช่น ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
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3.3 การคิดค่าภาระงานตามค าสั่ง 
     ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาค่าภาระงานตามค าสั่ง
และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือต่อสัญญา
จ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพ่ือปฏิบัติงานต่อไป 

ความรู้ที่ใช้วิธีการกระบวนการ 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2548 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557 
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางในการพัฒนา 
 จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Google App เป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การแปลงไฟล์เอกสาร 
- กรณีได้รับค าสั่งในรูปแบบเอกสาร ให้ด าเนินการ SCAN เอกสาร โดยให้มีนามสกุลของ file เป็น 

*.pdf  
- กรณีได้รับค าสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีนามสกุล

ของ file เป็น *.pdf 
2. วิธีการจัดเก็บ จัดเก็บเอกสารโดยแยกเป็น folder แยกตามประเภทของค าสั่ง  
3. วิธีการเชื่อมโยงไฟล์ 

 

- เปิดไฟล์ฐานข้อมูลการจัดเก็บค าสั่ง (Microsoft Excel) 
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- เลือกช่องข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น ช่องเลขที่ค าสั่ง 

 
 

- ไปที่เมนู Insert 

 
 
- เลือกค าสั่ง “การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)” 
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- เลือกไฟค าสั่งที่ต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก OK 

 
 

- เมื่อเชื่อมโยงแล้ว ข้อความในช่องข้อมูลจะปรากฏเส้น ได้ข้อความและเมื่อน าเมาส์ไปชี้ที่ข้อความ
ดังกล่าว สัญลักษณ์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปมือ 

 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

- เพ่ือง่ายต่อการค้นหาค าสั่ง ท าให้สะดวกในการหาค าสั่งโดยไม่ต้องไปหาที่เอกสาร สามารถคลิกที่ตัวเลขที่
ค าสั่ง การ Hyperlink นั้นจะด าเนินการเปิดเอกสารที่เป็น file ค าสั่งนามสกุล .pdf ได้ทันที 

- ส าหรับเอกสารค าสั่ง ที่ได้รับให้ด าเนินการจัดเก็บในแฟ้ม ค าสั่ง โดยแยกเป็นของ มทร. สวส. อื่น ๆ 
- เอกสารที่เป็นไฟล์ .pdf ไม่จ าเป็นต้องปริ้นเอกสารมาจัดเก็บอีก ท าให้สะดวก รวดเร็ว ไม่เปลืองพ้ืนที่ใน

การจัดเก็บ ประหยัดทรัพยากร 
- สะดวกในการค านวณค่าภาระงาน ในการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างเงินรายได้ 
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สรุป 
 ตามท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดการความรู้หัวข้อเทคนิคในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บค าสั่ง ได้องค์ความรู้และประโยชน์ในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1. การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

2. เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นค าสั่ง ท าให้สะดวกในการหาค าสั่งไม่ต้องไปหาที่เอกสาร 
3. การคิดค่าภาระงานตามค าสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ 
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พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Thailand 4.0 

Developing people-driven development Thailand 4.0 
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บทสรุป  
 องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน เพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
มีกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายนอกสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมาย แบบร่วมคิดร่วมท า เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีผลกระทบก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่องค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพและเพ่ือขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 
ต่อไป 
 
Summary  
  The most important component of promoting the development of human development 
to Thailand 4.0 of the faculty of Natural Resources Rajamangala University of Technology Isan 
Sakon Nakhon Campus are academic services to community activity, it is outside the Institute 
To the purpose of this activity is focus on community development, Co-operative and find the 
best solution Benefit all section, Sharing Learning Impacts change the organization to be strong, 
To be self-sufficiency according to the potential and to drive to Thailand 4.0. 
 
ค าส าคัญ : พัฒนาคน พัฒนางาน ไทยแลนด์ 4.0 
  
บทน า  

การท างานเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
ได้ท าความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข 
ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ 
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนางาน ด้วยการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาคนด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัมนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และทักษะ
ต่างๆ ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป  

 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ติดต่อประสานงานเพ่ือท าความร่วมมือก าหนดกรอบความร่วมมือ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละโครงการทั้ง
สองฝ่าย จะได้ร่วมกันพิจารณา 

2. จัดพิธีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด ที่ศาลากลาง 
จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน  

3. จัดพิธีท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีด้านการสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมลง
นาม 
 4. ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้โดยภาคีทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน อ านวยความสะดวก และ
ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต) หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  การบริการวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน 
การฝึกงานนักศึกษา 
การวิจัย 
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร  
 

 ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ผลการด าเนินงานจากที่ได้ด าเนินการท าความร่วมมือถูกกต้องเรียบร้อยแล้ว นั้น ในส่วนของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดท าโครงการให้บริการวิชาการ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร โดยได้ด าเนิ นการในวันที่ ๒๐-๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร   มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะ
เขต เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย ตลอดจนการศึกษาดูงาน ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นคง และยั่งยืนเพ่ือขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 ต่อไป 
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พิธีลงนามความร่วมมือ 
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กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเป็นตัวขับเคลื่อน 
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บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด จังหวัดนครปฐม 
 หลังจากทีได้ด าเนินการ ท าความร่วมมือแล้ว ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนางาน ด้ายการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรไทย การ
พัฒนาคนด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย ได้จัดส่งนักศึกษาไปฝึงานด้านเภสัชกรรมไทย เพ่ือเป็นการฝึกปฎิบัติ
อย่างจริงและเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนการขยายแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรเพ่ือส่งบริษัทโดยการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้เชิญมาเป็นอาจารย์
บรรยายพิเศษด้านการรักษาคุณภาพสมุนไพร และการสังเกตสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาอง ค์
ความรู้ บุคลากร และทักษะต่างๆ ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต่อไป 
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ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพ

พลาย จ ากัด  
บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร 
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หนังสือขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 
สรุป  

สรุป และอธิบายใหเห็นความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู จนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือน าไป
ใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการท างานในการปฏิบัติงานในองคกร  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ท างานในข้ันตอไปหรือความทาทายในการด าเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

The teaching process for quality graduates 
 

นพดล หงษ์สุวรรณ (Noppadol Hongsuwan)
1
    

พิเชษฐ เวชวิฐาน (Pichet Wechvitan)2 

ไกรศรี ศรีทัพไทย (Kraisri Srithupthai)
3
  

 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

E-mail Noptmc0550@gmail.com 
1
 

E-mail P_wechvitan@hotmail.com 
2
 

E-mail Kraisri03@gmail.com 
3
 

 
บทสรุป  
 บัณฑิตคุณภาพ คือ บัณฑิตที่ท างานอยู่ในสายงานที่ตนเองส าเร็จการศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของทางหลักสูตร
ที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เพ่ือให้บัณฑิตออกไปแข่งขันในการเข้าสู่
ต าแหน่งงานกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ และสามารถท างานในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Summary  
  Quality graduates is the graduates student who work in self-employment fields, it is the 
duty of the curriculum to conduct the teaching and learning to obtain qualified graduates. 
Therefore, it is necessary to have a way to organize the learning process to achieve the 
objectives set, to allow graduates student to compete for entry to graduate positions with 
graduates from other institutions and can work in the line is the effectively. 
 
ค าส าคัญ : บัณฑิตคุณภาพ, กระบวนการจัดการเรียนการสอน, วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 
บทน า  

ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนั้น เป็นสาขาวิชาชีพโดยมีสภาวิชาชีการแพทย์แผนไทยดูแล
ควบคุม ซึ่งหลังจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต จะต้องได้รับอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยผ่านกระบวนการสอบที่ทางสภาวิชีพการแพทย์แผนไทยก าหนด ดังนั้นทาง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการสอบของทางสภาวิชีพ
การแพทย์แผนไทย โดยทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีกระบวนการจัดสอบเหมือนกับทางท่ีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป  
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วิธีการด าเนินงาน 
 1. ติดต่อประสานงานสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพ่ือขอข้อมูลผลการสอบ 
 2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลผลการสอบจากสภาวิชาชีพฯ เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 3. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสอบ
ของสภาวิชีพการแพทย์แผนไทย 
 4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพของทาง
สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 5. ด าเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งให้มี
กระบวนการจัดสอบเหมือนกับทางท่ีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก าหนดไว้ 
 6. เก็บข้อมูลผลการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    เพ่ือ
ใช้เปรียบเทียบกับผลการสอบกับการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 7. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลในข้อที่ 6 เพ่ือน าวางวางแผนปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีต่อไป 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงาน พบว่าบัณฑิตของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่ผ่านกระบวนการสอบประมวลความ
รอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย มีผลการสอบผ่านจากการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแต่ละ
สาขาส่วนใหญ่มีอัตราการที่เพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 1) โดยศึกษาข้อมูลการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ย้อนหลัง ทั้งนี้เป็นผลมาจาการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผน
ไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เข้าสู่กระบวนการจัดสอบของสภาวิชาชีพฯ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจึงเป็นวิธีการจัดการที่ดี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม 
 
ตารางข้อมูลผลการสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 
การสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย 
ครั้งที่ 2/59 28.33% 68.42% 56.25% 67.69% 
ครั้งที่ 1/60 59.70% 57.76% 92.63% 74.49% 

ที่มา : สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2560 
 
ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
เอกสารประกอบผลงาน 
 ไม่มี  
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สรุป  
จากข้อมูลจากทางสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยท าให้เห็นว่าอัตราการสอบผ่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

การประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขามีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น มีเพียงสาขาเภสัชกรรมไทยเท่านั้นที่มีอัตราการสอบผ่าน
ลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนท่านเดิมเสียชีวิต และได้มีการให้
อาจารย์ที่เข้ารับบรรจุใหม่เข้ามาท าหน้าที่แทน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดการเรียนการสอน และการ
จัดสอบประมวลความรอบรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นวิธีและแนวทางที่ดี ที่ส่งผลให้อัตราการสอบเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของบัณฑิตแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เพ่ิมมากข้ึน 
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อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย ราชมงคลสกลนคร 
Thai Traditional Medicine student identification Rajamangala Sakon Nakhon 

 
นพดล หงษ์สุวรรณ (Noppadol Hongsuwan)1 

พิเชษฐ เวชวิฐาน (Pichet Wechvitan)2 
ไกรศรี ศรีทัพไทย (Kraisri Srithupthai)3 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน E-mail Noptmc0550@gmail.com1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน E-mail P_wechvitan@hotmail.com2 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน E-mail Kraisri03@gmail.com3 

 

บทสรุป 
 อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย คือ ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กล่าวคือ 
นักศึกษาจ าต้องมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือมีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทุกคน และเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วจะสามารถเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สืบต่อไป 
 

Summary 
 Thai traditional medicine student identification is characteristics of thai traditional medicine 
student, that is students need to be submissive, polite, neat and the most important thing is to 
have compassion for human beings. These things, it is necessary to cultivate all students in Thai 
traditional medicine and once graduated, they can be good medical personnel moral ethics 
successor. 
 

ค าส าคัญ : อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนไทย, ราชมงคลสกลนคร 
Key words : Thai traditional medicine student identification, Thai traditional medicine, 
Rajamangala Sakon Nakhon 
 

บทน า 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น เป็นสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาการรักษา ดูแลสุขภาพของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งท าให้มีความแตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมีการปลูกฝังอัตลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 ที่มาจากหลายพ้ืนที่และมีความแตกต่างกัน เช่น ขนบธรรมเนียม พ้ืนฐาน
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ครอบครัว ฯลฯ การที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องยากที่จะท าให้นักศึกษาใหม่ทุกคน
สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ทางสาขาวิชาฯ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้น านักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แพทย์ไทยจัดกิจกรรมมอบป้าย
ชื่อนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพ่ือให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิต
เมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ อันถือเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 

วิธีด าเนินงาน 
 1. ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และแกนน านักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมในโครงการ 
 2. เสนอโครงการต่อหัวสาขาวิชาฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือขออนุมัติโครงการจากคณบดี 
 3. แจ้งคณาจารย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
 4. ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 5. ประชุมสรุป ประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของทางมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงความหมายของการท ากิจกรรมมอบป้ายชื่อนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเสื้อ
กาวน์วิชาชีพการแพทย์แผน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพฯ ที่มุ่งเน้นที่จะให้การช่วยเหลือ ดูแล 
รักษาโรค ต่อผู้ป่วยทุกๆ คน ประกอบกับมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ อัน
แสดงถึงเป็นอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 
ภาพการด าเนินกิจกรรมมอบป้ายช่ือ 
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ภาพการด าเนินกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 

 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวทางปฎิบัติที่ดี 
  เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี  
ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ท าให้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยอย่างถ่องแท้ 
 

เอกสารประกอบผลงาน 
  ไม่มี 
 

สรุป 
 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ที่ว่าต้องรับผิดชอบในสุขภาพของ
ประชาชน ในบทบาทของแพทย์แผนไทยหลังจากที่ส าเร็จการศึกษา ก่อให้เกิดความตั้งใจในการแสวงหา     องค์
ความรู้ในขณะที่ท าการศึกษา ซึ่งตามแนวทางข้างต้นเป็นการชี้ให้นักศึกษาได้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความ
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รับผิดชอบของการประกอบวิชาชีพหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนได้ โดยการชี้ให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เข้ามาท าการศึกษา 
 

บรรณานุกรม 
 ไม่มี 
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การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education และสื่อสังคมออนไลน์  
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 

Google Apps for Education under Thailand 4.0 
 

อัตพล คุณเลิศ (Attapol Kunlerd)1 
อาจารย ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ E-Mail Attapol.ku@rmuti.ac.th1 

 

บทสรุป  
  จากแนวทางปฏิบัติที่นักศึกษาต้องเรียนในรูปแบบเดิมที่เข้าห้องเรียนแล้วรับฟังค าบรรยายจากอาจารย์
ผู้สอน ส่งงานตามกรอบเวลา และส่งชิ้นงานในรูปแบบของกระดาษซึ่งกระบวนการลักษณะนี้อาจส่งผลต่อสภาวะ
อารมณ์ของผู้เรียนเอง จึงเกิดแนวคิดของกระบวนการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นพื้นฐานให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสถานที่แห่งใด เวลาใดก็ได้ เพ่ือลด
ความเบื่อหน่ายของการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ผลการด าเนินการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเกิดความสนใจในเนื้อหา
รายวิชา เกิดแรงกระตุ้นในการส่งงาน เกิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลเฉลี่ยของคะแนน
นักศึกษาทั้งชั้นเรียนเมื่อจบภาคการศึกษาอยู่ที่ร้อย 77.23 

 
Summary 
 According to previous education guideline, students must study in the way that they enter 
the classroom, listen to lectures from their instructors and submit the homework in the form of 
paper by time frame. This process can affect the mood of the students, resulting in boredom to 
study. This research aims to study the learning concept by taking the advantage of information 
technology to be a main part in teaching the students. They will be able to study in any place 
and any time that they wish in order to reduce stress. The result shown that the students pay 
more attention to the course, get motivated to submit the homework, gain an ability in using 
information technology. The grade point average of the students after finishing the semester is 
77.23 % 
 

ค าส าคัญ การจัดการสอนแบบออนไลน์ การสอนผ่านแอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะในการท างานสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถวางแผนการท างานได้เป็น
เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทุกแห่งต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการ
เรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาให้เกิดแรงบรรดาลใจในการเ รียนรู้ เนื้อหาในรายวิชา 
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กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน จึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่เหมาะกับยุคแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัญหาของการศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คือรูปแบบการถ่ายทอดความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนสู่ตัวของนักศึกษา หรือแม้แต่กระบวนการจัดตารางงานในการเรียนของนักศึกษาเอง โดยปรกติแล้ว
การเรียนการสอนในหลายๆรายวิชา จะเป็นขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้จากตัวผู้สอนสู่นักศึกษาโดยตรงหรือ
เรียกว่าการสอนแบบบรรยาย ลักษณะการสอนในรูปแบบดังกล่าวอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการรับรู้ข้อมูลของตัว
นักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้ที่ได้รับไม่ครบถ้วนตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน หรือแม้แต่ขั้นตอนในการ
ส่งงานของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาส่งใบงานในรูปแบบของกระดาษบางครั้งการสูญหายของชิ้นงานระหว่าง
การน าส่ง มีผลให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการติดตามชิ้นงานดังกล่าว อีกทั้งเรื่องของเวลาเรียนที่มีข้อจ ากัด
ในช่วงของเวลาในการศึกษาซึ่งบางครั้งนักศึกษาไม่มีความพร้อมในการเรียน ณ ขณะนั้นอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท า
ให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ  
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น อาจารย์ผู้สอนจึงน าเสนอกระบวนการในการกระตุ้นให้นักศึกษา สามารถ
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ติดตามงาน รวมไปถึงการวางแผนการเรียนรู้ของตัวนักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการใช้ google apps for education และสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวของ
นักศึกษาเอง สามารถวางแผนการท างานก าหนดตารางการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาแต่ละคนได้ภายใต้สภาวะความ
พร้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนและส่งผลให้เป็น
บัณฑิตที่สามารถวางแผน แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวของนักศึกษาต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การวางแผน (P) อาจารย์ผู้สอนเตรียมเนื้อหาแก่นักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ในแต่ละสัปดาห์ เตรียม
เครื่องมือที่ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหา ท าแบบฝึกหัด และสามารถจัดตารางการเรียนรู้ดัวยตัวของ
นักศึกษาเอง รวมถึงการติดตามการส่งงาน การสอบ และการเข้าเรียนของตัวนักศึกษาเองผ่าน google apps for 
education และสื่อสังคมออนไลน์ 
 ปฏิบัติตามแผน (D) อาจารย์ผู้สอนแนะน าการใช้งาน google apps for education และสื่อสังคมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนในแต่ละคาบเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่อาจารย์
ผู้สอนจัดเตรียมไว้ไปพร้อมกับการอธิบายเนื้อหาบางส่วนของอาจารย์ผู้สอนดังแสดงในภาพที่ 1 นักศึกษาสามารถ
อ่านเนื้อหาด้วยตัวเองดังแสดงในภาพที่ 2  ท าแบบทดสอบผ่านระบบดังแสดงในภาพที่ 3 และตรวจสอบผลการ
เรียนรู้จากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบได้ด้วยตัวเองดังแสดงในภาพที่ 4 โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะไม่
ถูกจ ากัดด้วยสถานที่ นักศึกษาสามารถท างานจากที่ใดก็ได้ตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ แต่จะ
ถูกควบคุมด้วยเวลาและตารางของกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นภาคการศึกษา 
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ภาพที่ 1 : เตรียมเนื้อหารายวิชา 

  
ภาพที่ 2 : นักศึกษาท าแบบฝึกหัดส่งแบบออนไลน์ 
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ภาพที่ 3 : นักศึกษาท าแบบทดสอบแบบออนไลน์ 

 

  
ภาพที่ 4 : ตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ 
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 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (C) จากการด าเนินตามขั้นตอนในการเรียนรู้ผ่าน google apps for 
education และสื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นในการศึกษาเนื้อหา เกิดความสนใจในการท ากิจกรรม
ท้ายบทเรียนเนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงชิ้นงานของเพ่ือนร่วมชั้นได้ และท าให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถก ากับและติดตามการท ากิจกรรมของนักศึกษาได้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการให้ข้อคิดเห็นชี้น าแนวทางของการท าแบบทดสอบของนักศึกษาได้แบบทันที 
 ปรับปรุงแก้ไข (A) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์นี้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้โดย
ปราศจากการเผชิญหน้ากับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเป็นการลดความตรึงเครียดในการเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถก าหนดหรือจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง การที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงงานของ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ตัวนักศึกษาเองเกิดแรงกระตุ้นจากเพ่ือนร่วมห้อง กระบวนการนี้อาจเกิด
ปัญหากับนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบในตัวเอง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนยังต้องใช้กระบวนการก ากับดูแลในแต่ละ
รายบุคคลที่ผู้สอนเล็งเห็นว่าเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวต่อไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินการในลักษณะนี้เป็นผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชา ไปพร้อมกับการพัฒนาการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับแนวทางของยุค 4.0 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินการ
ลักษณะนี้ประสบความส าเร็จอาจส่งผลจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาในวัยนี้ด้วย และอีกปัจจัยอาจ
เกิดจากการที่ผู้เรียนต้องการอิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนจากแหล่งที่ใดก็ได้ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการเรียนของนักศึกษาด้วยตัวของเขาเอง ปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้อาจเกิดจากความพร้อมของ 
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้พ้ืนฐานในการใช้สารสนเทศทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งอาจแก้ไข
ได้โดยการสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศจากตัวหน่วยงาน รวมถึงการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน
แก่อาจารย์ผู้สอนและตัวของนักศึกษา 
 

สรุป  
 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ เป็นบุคคลที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมกับเป้าหมายของงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถวางแผนการท างานของตัวเองและ
สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จด้วยตัวเองได้ มีผลการเรียนเมื่อจบภาคการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 77.23 เมื่อ
เฉลี่ยจากผลการเรียนของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน กระบวนการในการท างานในอนาคตควรมีขั้นตอนในการควบคุม
เรื่องพฤติกรรมในการคัดลอกงานของกันและกัน  
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บทสรุป 
 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ      
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ท าให้บทบาทของนักบัญชีเปลี่ยนไป นักบัญชี
จะต้องขยายบทบาทจากความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน ไปสู่การบทบาทที่จะช่วยเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์กรมากขึ้น ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะในการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล            
การพัฒนาการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( Integrated) เป็นการสร้าง
ห้องเรียนให้เหมือนสถานประกอบการ การค้นหาและการวิจัยความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ การเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง 
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใบงาน 
การทดสอบก่อนและหลังเรียน  ทบทวนหลังการปฏิบัติ และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการประเมินผู้เรียนและประเมินผู้สอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการด าเนินงานพบว่า ผลการประเมินการสอน 
ซึ่งออกแบบโครงการโดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้ 
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.67, S.D.=0.55)  
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ค าส าคัญ : การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชีในยุคดิจิทัล  การจัดการความรู้  ไทยแลนด์ 4.0 
 

Summary 
 The purpose of Hands-On center were to promote professional learner. Thailand 4 . 0  has 
changed accountant role from financial reporting role to create value added to organization. The 
promoting of learning skill in term of good governance, enterprise risk management, internal 
control and internal auditing have been seen to support digital accountant. Integrated learning 
were used in this study. The project instruments were questionnaire, worksheet, after action 
review, and observation. Qualitative data were analyzed by using content analysis. Quantitative 
data were analyzed by using a statistical program. The results revealed that integrated learning 
through classroom as a work place, media, search and research, monitoring and problem based 
learning could promoted learner skill and professional by PDCA principle. In addition, satisfaction 
toward the overall subject at a highest level ( X =4.67, S.D. =0.55). 
Keyword : Promoting to digital accountant, Knowledge Management, Thailand 4.0 
 

บทน า 
 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชีในยุค Thailand 4.0 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล  
ที่จะต้องขยายบทบาทจากความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน ไปสู่การบทบาทท่ีจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กรมากข้ึน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลอย่างมีระบบ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร การพัฒนาการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated) เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การท าวิจัย 
การเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้อง การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  เป็นต้น การสอนแบบ
บูรณาการจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า อาจารย์กับนักศึกษาควรต้องเรียนรู้และ
รับผิดชอบร่วมกันโดยผ่านการปฏิบัติในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรประกอบด้วยวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ตลอดชีวิต 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน มีแผนการสอน
โดยยึดหลัก PDCA ดังต่อไปนี้  
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 1. การวางแผน (Plan) ด าเนินการดังนี้ 
     1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง การขออนุมัติด าเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โดยนักศึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
     1.2 การประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชา น า มคอ.5 ในภาคเรียนที่ผ่านมาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  จัดท า มคอ.3 เพื่อก าหนดรายละเอียดวิชา 
     1.3 การทดสอบก่อนเรียน และด าเนินการสอนตามแผนการสอน  
 2. การด าเนินการสอน (Do) ด าเนินการดังนี้ 
     การด าเนินการสอน จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 จ านวน 15 
สัปดาห์ โดยใช้ห้องเรียนเป็นเสมือนสถานที่ท างาน (Classroom as a work place) ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชีเลือกตั้งประธานสหกรณ์จ าลอง เลือกรองประธานฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแบ่งตาม
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ประธานสหกรณ์ และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการเงินและบัญชี         
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอก โดยการได้
ปฏิบัติงานจริงในสหกรณ์จ าลองซึ่งเปรียบเสมือนสถานประกอบการ  
     2.1 ด้านความรู้  ก าหนดให้วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์การและการตรวจสอบภายใน มีค าอธิบาย
รายวิชา คือ ศึกษาแนวคิดและหลักการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การและควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO การตรวจสอบภายในในฐานะของกลไกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ดังนั้น  โปรแกรมวิชาการบัญชีจึงได้จัดกิจกรรมการสอนออกเป็น   
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3) การควบคุมภายใน และ 4) การ
ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรม 
 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
     2.2 ด้านทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในบทบาทของนักบัญชียุคดิทัล ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรภายใต้ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
    2.2.1 กิจกรรมการสอน เรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินกิจกรรมโดย 
             1) แบ่งนักศึกษาออกตามโครงสร้างองค์กรเป็น 7 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กันและแสดงบทบาท
จริงตามโครงสร้างองค์กร 
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             2) ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการยอดเยี่ยม 
             3) ให้ทุกกลุ่มน าเสนอกลุ่มโครงสร้างองค์กรที่ค้นหาซึ่งบ่งบอกถึงองค์กรนั้นมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างไร 
             4) ให้ทุกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างของสหกรณ์จ าลองในปัจจุบัน 
             2.2.2 กิจกรรมการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ด าเนินกิจกรรมโดย 
             1) แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษากระจายอยู่ตามโครงสร้างต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ส ารวจความเสี่ยงในฝ่ายของตนเอง  
             2) ให้นักศึกษาประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง  
           3) ให้นักศึกษาหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันโดยการค้นหาและการท าวิจัย
      2.2.3 กิจกรรมการสอน เรื่อง การควบคุมภายใน ด าเนินกิจกรรมโดย 
             1) ก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มวางระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตนเอง ท าการวาง
แผนการควบคุมภายในของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายอาคาร
สถานที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายนอก ภายใต้เวลาที่ก าหนด โดยจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานผ่าน
สื่อออนไลน์ และมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน 
             2) กลุ่มใดวางระบบการควบคุมภายในได้ครอบคลุมมากที่สุด ภายในเวลาที่ก าหนดจะ
เป็นผู้ชนะ 
   2.2.4 กิจกรรมการสอน เรื่องการตรวจสอบภายใน ด าเนินกิจกรรมโดย 
             1) แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยให้นักศึกษากระจายอยู่ตาม
โครงสร้างต่าง ๆ ให้นักศึกษาตรวจสอบภายในในกลุ่มอ่ืน หมุนเวียนกันตรวจสอบ  
             2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เน้นการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ได้แก่ โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือช่วยประมวลผลการตรวจสอบภายในทางคอมพิวเตอร์ 
           3) จัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน 
           4) เชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี มาบรรยายและสรุปประเด็นปัญหา 
     2.3 ทักษะทางสังคม 
  ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับฝ่าย
ต่าง ๆ การปฏิบัติงานจริง การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ความเป็นผู้น า ผู้ตาม การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น  
      2.4 ประสบการณ์ในการท างานจริง 
 ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสหกรณ์จ าลองทุกฝ่ายตามโครงสร้างองค์กร และ ฝึกทักษะในสถานประกอบ
การณ์ เครื่องมือการเรียนรู้ คือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน  ส่วนวิธีการ คือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มทบทวน
หลังการปฏิบัติ โดยสรุปผลการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ก าหนดให้ในใบงาน อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/
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ขั้นตอนการท า) และนักศึกษาจะน าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนข้อสรุปลงในกระดาษ 
จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มละ 10 นาที 
  3. การประเมินโครงการ (Check) ด าเนินการดังนี้ 
     3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาในขณะปฏิบัติกิจกรรม และการจัดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์จ าลอง 
    3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ด าเนินการดังนี้ 
     น าผลสรุปการด าเนินงานและข้อคิดเห็นของนักศึกษาเข้าที่ประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพ่ือวางแผนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งจัดท ารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของ
คณะ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้
วิธีด าเนินโครงการโดยยึดหลัก PDCA สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนเปรียบเสมือนสถานที่ท างาน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการโดยมีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษา และให้นักศึกษารุ่นพ่ีเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน เลือกวิชาชีพบังคับ 
ได้แก่ วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน  มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ทักษะวิชาชีพบัญชี  จัดท ารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียน และ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา  มีการ
วิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียน รวมถึงปัญหาในการสอนปีที่ผ่านมาจาก มคอ.5 เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
การสอน ท าให้ทราบข้อมูลความต้องการหรือปัญหาของนักศึกษาแล้วน าเข้าสู่การประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ใน
โปรแกรมวิชาการบัญชี ช่วยให้สามารถพัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรมในโครงการได้ตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในปี 2558 
อยู่ในระดับมาก และในปี 2559 อยู่ในระดับมากที่สุด รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
 2. การด าเนินโครงการ (Do)  
    2.1 กิจกรรมการสอน เรื่อง การก ากับดูแลที่ดี โดยค าว่า การก ากับดูแลที่ดี มีชื่อเรียกในบริบทต่าง ๆ เช่น 
ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance หรือ CG หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คือ การจัดโครงสร้างองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้เป็นอย่างดี จากการอภิปรายเรื่องการ
มีส่วนร่วมตามโครงสร้างองค์กร พบว่า โครงสร้างเดิม ประธานและรองประธานจะเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์ 
โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้น เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการ ซึ่งเป็นแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงน าเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อที่ประชุมสหกรณ์
จ าลอง เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และตัวแทน
นักศึกษาจากทุกชั้นปี เพ่ือร่วมบริหารสหกรณ์จ าลอง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่
ดี 
     2.2 กิจกรรมการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงคือโอกาสหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงคือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และบุคลากรภายในของสหกรณ์จ าลอง ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์และวิธีการด าเนินการร่วมกันให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
นักศึกษาได้สะท้อนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการบริหารองค์กร ได้จากการระดมความคิดเห็น การค้นหาและการ
วิจัยหาสาเหตุโดยอภิปรายได้สอดคล้องกับทฤษฎี พบว่า ความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประส งค์ขององค์กร
ได้แก่ ความเสี่ยงในการเปิดท าการของร้านค้าสหกรณ์ เนื่องจากจัดเวรของพนักงานขาย หากไม่สามารถเปิดร้าน
สหกรณ์ได้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ ในปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่า สหกรณ์ไม่สามารถเปิดท าการ
ได้โดยมีสาเหตุมาจากนักศึกษาติดเรียนชดเชย จึงได้จัดท าแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น ในปี 2559 
เป็นต้นมาการจัดท าตารางเวรของพนักงานขายจะจัดท าร่วมกับการจัดท าตารางเรียน ตารางสอนของโปรแกรม
วิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ คือ 1) นักศึกษาโปรแกรมบัญชีทุกชั้นปี จะต้องมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานในสหกรณ์จ าลอง  โดยจัดให้ชั่วโมงที่ว่างจากการเรียน เป็นชั่วโมงฝึกทักษะในศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์จ าลอง 2) หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นักศึกษาจัดท าใบขอแลกเวรก่อนล่วงหน้าเพ่ือจัดเวรทดแทน 
ในปี 2559 พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงเรื่องการเปิดท าการได้ ผลการด าเนิน งาน พบว่า จ านวนวันที่ไม่
สามารถเปิดท าการได้ลดลง ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น  จึงท าให้มียอดขายสูงสุดในปี 2559 จากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมียอดขายโดยประมาณ 540,000 บาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงาน
ประมาณ 135,000 บาท  
     2.3 กิจกรรมการสอน เรื่อง การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุก
ระดับของสหกรณ์จ าลอง ก าหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3 ด้าน ซึ่งสะท้อ น
กิจกรรม 1) การด าเนินงาน โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์จ าลอง และคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่ายตามโครงสร้าง 2) นักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
จ าลอง และ 3) สามารถจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี พบว่า กลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นกลุ่มที่มีการควบคุม
ภายในได้ครอบคลุมมากท่ีสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ เพ่ือป้องกันการทุจริต ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ควบคุมภายใน โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและบัญชีผ่านสื่อออนไลน์ และมีการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรในการจัดท างบการเงินและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ และมีการ
ตรวจสอบภายในปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และมีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล 
     2.4 กิจกรรมการสอน เรื่อง การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม
และการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์จ าลองให้
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ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง นักศึกษาได้สะท้อนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการตรวจสอบภายในปีละ 
2 ครั้ง มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบกิจกรรมการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีสหกรณ์มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
และวิจารณ์ผลการด าเนินงาน พบว่า ผลการตรวจสอบภายในตามแนวทางของ COSO ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อการในองค์กร และการติดตาม
และประเมินผล มีการจัดท าอย่างเพียงพอ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับผลการตรวจสอบภายนอกโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่า การก าหนดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกัน 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 และ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิด
ภาคเรียน ท าให้การจัดงบการเงินตามระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกัน ในปี 2558 รอบระยะเวลา 1 มิถุนายน – 31 
พฤษภาคม และในปี 2559 รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม  หากรอบระยะเวลาไม่ตรงกันจะมีผล
ท าให้ไม่สามารถวัดผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้  ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงได้เสนอแนะให้ปรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี เป็น 1 มิถุนายน – 30 พฤษภาคม เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้เป็นประจ าทุกปี 
 การทบทวนหลังการปฏิบัติ ในประเด็นนักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้อะไรบ้าง อธิบายรายละเอียด
โดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการท า) และนักศึกษาจะน าองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียน
ข้อสรุปลงในกระดาษ จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
            2.4.1 องค์ความรู้ 
        1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ธรร
มาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
         2) การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์จ าลอง  ได้แก่ การจัดล าดับความเสี่ ยงและการจัดการความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
          3) การควบคุมภายใน ได้แก่ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
               4) การตรวจสอบภายใน คือการตรวจสอบความเพียงพอของการก ากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
      2.4.2 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
            1) ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สามารถน ามาปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการเรียน และการท า งานใน
องค์กรต่าง ๆ   
            2) ด้านการปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการของสหกรณ์ที่เน้นใน
เรื่องของการออม และการลงทุน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองและสามารถบริหารจัดการชีวิตได้
อย่างมีความสุข และยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดแทรกทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงจริยธรรม
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ทางบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง การรักษาความลับ และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ 
นอกจากนั้นยังฝึกทักษะในเรื่องความสามัคคี ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ          
            3) ด้านการจัดการองค์กร ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ การบริหารจัดการที่
เป็นระบบ การท างานเป็นทีม การวางแผนการท างาน เป็นต้น  
 3. การประเมินโครงการ (Check)  
      3.1 การประเมินโดยข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต พบว่า นักศึกษามีกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้โดยการค้นหาความรู้เพ่ิมเติม มีการตั้งค าถามในสิ่งที่อยาก
รู้ และฝึกทักษะในการน าเสนอ  การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์จ าลองสามารถบูรณาการในทุกกิจกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ได้เป็นอย่างดี เป็น
การฝึกทักษะที่สะท้อนถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านบัญชียุคดิจิทัลอย่างแท้จริง  
จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์จ าลองพบว่า การน าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการบริหารสหกรณ์ท าให้สหกรณ์มี
รายได้และก าไรเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2554-2559 ดังปรากฎตามกราฟที่แสดงข้างล่างนี้ 
 

 
รูปที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จ าลองตั้งแต่ปี 2554-2559 

 
   3.2 การประเมินโดยข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลการจัดการสอนวิชา การบริหารความเสี่ยงองค์กร
และการตรวจสอบภายใน แปลผลตามเกณฑ์ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง       ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง       ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง       ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง       ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง       ระดับน้อยที่สุด 
  ผลการวิเคราะห์สรุปการประเมินผลการจัดการสอนในรายวิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการ
ตรวจสอบภายใน ตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการสอนในภาพรวม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 อยู่ในระดับ มาก  ( X =4.35, S.D.=0.90)  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับ มาก  
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( X =4.49, S.D.=0.77) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ มาก ( X =4.25, S.D.=0.71)  และใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.67, S.D.=0.76)   
ตารางที่ 1 ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดการสอนการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การด าเนินการสอนและการวัดและการประเมินผล 

วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

1/2558 4.35 0.90 
2/2558 4.49 0.77 
1/2559 4.25 0.71 
2/2559 4.67 0.76 

 
 4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act)  
      จากการประชุมของโปรแกรมได้มีการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารความเสี่ยง
องค์กรและการตรวจสอบภายใน  และการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง จากรายงาน
ประจ าปี เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2554 - 2560 พบว่า กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลองดังกล่าวช่วย
เสริมสร้างทักษะทางบัญชี รวมถึงการขยายบทบาทของนักบัญชียุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการตัดสินของผู้บริหารขององค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยใช้นวตกรรมและเครื่องมือทางบัญชีที่ช่วยให้
การประเมินผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  จะเห็นได้จากผลการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์
จ าลองที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวอยู่
ในระดับมาก และมากที่สุด ดังนั้น ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงชุดความรู้หรือชุดกิจกรรม สามารถ
ด าเนินงานในปีต่อ ๆไป เพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ดังที่ ไพรฑูรย์  สินลาลักษณ์ (2560) ได้กล่าวถึง การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการผสมผสานความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
 

สรุป 
 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะของนักบัญชียุค Thailand 4.0 สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
โครงการ สรุปได้ดังภาพ 
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ประเมินผลการสอน 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  
การจัดท ารายละเอียดรายวิชา 
การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ 
 

พัฒนาแผนการสอนและออกแบบ

กิจกรรม 

สรุปเล่มรายงานสมบูรณ ์

กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ ์

ชุดความรู ้
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บรรณานุกรม  
ณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น. 2559.  “เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ”  การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 วันที่  
 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 
ปราโมทย์ เหลาลาภะ วีรยุทธ สีหานู อโนทัย วิงสระน้อย. 2560.  “Field Trip เที่ยว เล่น เห็น เรียน”. การ 
 ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา 
 และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่  31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 
ไพรฑูรย์  สินลาลักษณ์. 2560. “การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์  
 Thailand 4.0 
วิจารณ์ พานิช. 2556. การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล. 
โสภณ ผลประพฤติ. 2559 “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในศตวรรษที่ 21:  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”. การประชุมสัมมนา 
 เครอืข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 

 

รูปแบบกิจกรรม 

การก ากับดูแลกจิการทีดี 
การบริหารความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน 

ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

P 

D 

C 

A 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

510 

การจัดการแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์ 
 

นางสาววิภาสิทธ์ิ หริัญรตัน ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
wiphasith@hotmail.com 

 

บทสรุป  
ด้วยระบบการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสารสนเทศ จึงมีการพัฒนาหนังสืออัจฉริยะ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึงแบบทดสอบออนไลน์ โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือสร้างแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์ (LearnSquare Learning Management System: LearnSquare LMS) 
มาสร้างระบบบริหารจัดการแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลายตัวเลือก เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาคลัง
แบบทดสอบออนไลน์ จากผลการด าเนินงานพบว่าแบบทดสอบออนไลน์ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อสอบและการ
ตรวจค าตอบของผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังช่วยลดทรัพยากรกระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนี้หลังจากการท า
แบบทดสอบออนไลน์ระบบยังรายงานผลให้ผู้เรียนได้ทราบคะแนนทันทีอีกด้วย  ส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

Summary   
The education system must adapt to the information age. Therefore, there must be 

development of an intelligent book, electronic book (e-book) electronic learning (e-Learning), 
including an online testing system which there is being Information technology is used to develop 
these tools. Then to create online learning resources, the researchers applied the LearnSquare 
Learning Management System (LearnSquare LMS) to create multiple-choice testing management 
systems in order to create a prototype for developing an online testing system. The results 
showed that, the online testing system reduces the time for exam preparation and checking of 
the answers very well. It also reduces paper and ink. In addition, the online testing system report 
score to the students to know the immediately. As a result, the teaching system is more effective. 
ค าส าคัญ :  แบบทดสอบออนไลน์ (Online testing), ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management 
System) 
 

บทน า   
กระบวนการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คาดหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวัดและการ

ประเมินผล การท าแบบทดสอบเป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนอีกวิธีหนึ่ง (Seel, B. and Glasgrow, Z. , 1998)  
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จากการศึกษาพบว่าแบบทดสอบที่นิยมน ามาวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลาย
ตัวเลือกและชนิดอัตนัย โดยส่วนใหญ่มีจัดท าแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาในรูปแบบของ
กระดาษ หากแต่ไม่น าเอาเทคโนโลยีคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งาน จึงท าให้การจั ดท า
แบบทดสอบแต่ละครั้งเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ความผิดพลาดในข้อค าถาม-ข้อค าตอบ สิ้นเปลืองทรัพยากร 
(เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ กรรมการคุมสอบ) ความล่าช้าในการตรวจข้อสอบ การบันทึกคะแนนของผู้เรียน (สุรินทร์
ทิพ, 2555; สุพรรษา และเสาวคนธ์, 2558)  เหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือการ
หาแนวทางในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเรียนการสอนด้านการวัดและ
ประเมินผลควรมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี คลังแบบทดสอบออนไลน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างข้อสอบและ
จัดเก็บข้อสอบได้ ตลอดจนสามารถน าแบบทดสอบออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระ ลดเวลา และลด
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น (นิสากร, 2554; สุพรรษา และเสาวคนธ์, 2558)  อีกท้ังยังสามารถรายงานผลคะแนน
ให้ผู้เรียนทราบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตร่วมกับเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษาในการ
สร้างคลังแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพ่ือจะ
น าไปสู่พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการคุณภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
  

วิธีการด าเนินงาน    
1. ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) ผู้สอนได้จัดเตรียมแบบทดสอบ (ฉบับร่าง) โดยน า มคอ. 3 ของ

รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 มาวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา จัดท าผังแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และออกแบบแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลายตัวเลือก (4 
ตัวเลือก) ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้      

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) ผู้สอนพัฒนาแบบทดสอบที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้โมดูลแบบทดสอบ (Quiz) ที่
มีอยู่ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคณะผู้จัดท า
ได้สร้างชุดแบบทดสอบ 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไว้ประเมินผู้เรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และก าหนดให้มีการสลับตัวเลือกเพ่ือป้องกันการลอกของผู้เรียน นอกจากนี้ได้มีก าหนดจ านวน
ครั้งในการท าแบบทดสอบแต่ละชุดตามความเหมาะสม (ตัวอย่างดังภาพที่ 1) ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบมาท า
แบบทดสอบตามที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ได้ตลอดเวลา เมื่อขั้นตอนการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนได้จัดท าคู่มือการใช้
งานแบบทดสอบออนไลน์และอัพโหลดไว้บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์ 
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ภาพที่ 1 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 

 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) คณะผู้จัดท าก าหนดให้มีการใช้งานคลังแบบทดสอบออนไลน์กับ

รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีสถานะของการคงอยู่ใน
รายวิชาดังกล่าวตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 21 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการใช้งานแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนักศึกษาหลายคนสามารถเข้าท าแบบทดสอบพร้อมกันในเวล าเดียวกันด้วย
แบบทดสอบชุดเดียวกันได้ และระบบจะรายงานผลคะแนนของผู้เรียนทันทีที่มีการยืนยันการส่งแบบทดสอบ 
(ตัวอย่างดังภาพที่ 2) อีกทั้งเมื่อผู้สอนต้องการจะทดสอบผู้เรียน ผู้สอนยังสามารถน าแบบทดสอบที่จัดเก็บไว้มา
ใช้ได้ตลอดเวลาและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้    

      
ภาพที่ 2 การรายงานผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ 

 
4. ขั้นการปรับปรุงด าเนินการ (Action) คลังแบบทดสอบออนไลน์ดังกล่าวน่าจะเกิดผลดีหากมีการ

น าไปใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลายตัวเลือก อย่างไรก็ตามคลัง
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แบบทดสอบออนไลน์นี้ยังไม่มีความอัจฉริยะด้านวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ (ค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น) ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนยังไม่สามารถสุ่มแบบทดสอบตามความต้องการของ
ผู้สอนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบดังกล่าวมีควรการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ระบบมีความสามารถ
ต่อไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน   
ในการจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละครั้งผู้สอนไม่ต้องจัดพิมพ์ข้อสอบลงกระดาษ แล้ว

เก็บกระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังพบว่าคลังแบบทดสอบ
ออนไลน์ยังช่วยลดเวลา ลดการสูญหายของแบบทดสอบ และลดปริมาณรายจ่าย อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกต่อ
การค้นหาและการให้คะแนน เนื่องจากระบบรายงานผลคะแนนในการท าแบบทดสอบแต่ละครั้งให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้ทราบทันทีหลังจากท่ีผู้เรียนส่งแบบทดสอบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน    
  

สรุป   
1. ผลส าเร็จของงาน 
1.1 สามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ และน าแบบทดสอบกลับมาใช้ใหม่ได้  
1.2 ลดเวลาในการออกข้อสอบ  
1.3 ลดต้นทุนการใช้กระดาษในหน่วยงาน     
1.4 ลดการสูญหายแบบทดสอบ 
1.5 ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้สอน เช่น การตรวจให้คะแนน และการกรอกคะแนนผิด  
1.6 ช่วยในการจัดเก็บและการค้นหาแบบทดสอบ  
1.7 ผู้เรียนรู้ผลการสอบทันทีหลังจากส่งแบบทดสอบ เนื่องจากคลังแบบทดสอบออนไลน์มีการท างานใน

ลักษณะทันที (Real Time) 
2. ข้อเสนอแนะในการท างานครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาฟังก์ชั่นการท างานในส่วนของวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ 
2.2 ในการท าแบบทดสอบออนไลน์หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบนอกสถานที่ที่ก าหนด ไม่สามารถตรวจสอบตัวตน

ที่จริงของผู้เรียนได้  
2.3 ควรมีการเพ่ิมฟังก์ชั่นช่วงเวลาที่สามารถให้ท าข้อสอบได้ 
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บทสรุป 
การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ        

1.) ทราบความต้องการของหลักสูตรที่ประชาชนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน 2.) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการอย่างแท้จริง 3.) เพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 4.) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการออกส ารวจความต้องการฝึกอบรมไป
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนและข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป เครื่องมือในการ
ด าเนินโครงการคือ การประชุม แบบส ารวจ ซึ่งในการด าเนินการมีลักษณะเป็นส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 18 อ าเภอ จ านวน 400 คน ตามหลักสถิติการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการส ารวจข้อมูลนั้นสามารถบูรณาการกับหลักสูตรที่พร้อมจะถ่ายทอดของ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ยังเป็นการส ารวจความต้องการรับการฝึกอบรมของหลักสูตร ที่ประชาชนให้ความ
สนใจ ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง 

 
Summary  
The purpose of this project are the following 

1.  To find which trainee that the people want to training. 
2.  To improvement the training. 
3.  To present the guidline to improvement and development training course curriculum 

of Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus. 
4.  To get a information data survey by to guide to do a strategy for the project proposal 

reques next annual budget funds support. The equipment make project on progressing 
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is the survey meeting it is on operation survey in 18 districts of Sakon Nakhon province 
amount 400  people follow on stratified sampling primary level of statistics significant 
index point 0 .05  0 f survey about data survey with RMUTI. Sakon Nakhon campus. 
Depend on project processing of academic services curriculum development that is a 
truely village's requirement. It's answer from data information survey can be merge 
integration with curriculum so already distribute by RMUTI. Sakon Nakhon campus.Also 
it is a more survey as most of curriculum as people interesting. It's yet so true 
extraordinary interesting. 

ค าส าคัญ : หลักสูตร, บริการวิชาการ, ความต้องการ, ชุมชน   
Keyword :  CurriculumAcademic, servicesRequirement, NeedsVillage, Community 
 

บทน า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด าเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ได้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด    
ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมนั้น ไม่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของชุมชน แต่เป็นการน าหลักสูตรที่ไ ด้จาก
การส ารวจของแต่ละสาขาวิชาของคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากนั้นน า
หลักสูตรมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรที่มีดังกล่าว โดยไม่ได้ออกส ารวจหลักสูตร
ที่ประชาชนต้องการ  

ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีเพียงคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนครที่ท าการออกส ารวจหลักสูตร  แล้วน าหลักสูตรที่ได้นั้นมาจัดท าแผนและเขียนข้อเสนอโครงการ  เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการในแต่ละปีงบประมาณ 

ดังนั้นในการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ควร
ด าเนินการออกส ารวจหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือที่จะได้ทราบหลักสูตรที่
ประชาชนมีความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือ
น าผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 
วิธีด าเนินงาน 

การด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการ PDCA ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1.  การวางแผน (Plan) 
  1.1  ประชุมแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานร่วมกับ
คณะท างาน 
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  1.2  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการส ารวจหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่
ชุมชน 
  1.3 จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. การด าเนินโครงการ (Do) 
  2.1  ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 18 อ าเภอ ประกอบด้วย 1. อ าเภอเมืองสกลนคร      
2. อ าเภอพังโคน  3. อ าเภอวาริชภูมิ  4. อ าเภอวานรนิวาส  5. อ าเภอสว่างแดนดิน  6. อ าเภอส่องดาว  7. อ าเภอ
พรรณานิคม  8. อ าเภอค าตากล้า  9. อ าเภอบ้านม่วง  10. อ าเภออากาศอ านวย  11. อ าเภอเต่างอย  12. อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ  13. อ าเภอภูพาน  14. อ าเภอนิคมน้ าอูน 15. อ าเภอเจริญศิลป์ 16. อ าเภอโพนนาแก้ว 17.อ าเภอ
กุดบาก 18. อ าเภอกุสุมาลย์  โดยใช้แบบส ารวจจ านวน 400 ชุด โดยท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตลงพ้ืนที่
เพ่ือแจกแบบสอบถาม โดยท าหนังสือเรียน นายอ าเภอ ทั้ง 18 อ าเภอของจังหวัดสกลนคร 
  2.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลว่าในแต่ละอ าเภอมีจ านวนผู้ที่มีความ
สนใจหลักสูตรใดบ้าง 
  2.3  รายงานผลการวิเคราะห์ โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลจากการส ารวจเพ่ือให้เจ้าของ
หลักสูตรบริการวิชาการเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก 
 3. การประเมินโครงการ (Check) 
  3.1  ประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักสูตร
เพ่ิมเติมที่ผู้กรอกแบบส ารวจเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  3.2  ประเมินผลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความถี่ 
และค่าร้อยละ(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และประเมินผลจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากแหล่ง
ทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก ซึ่งเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนโครงการและอัตราส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) 
  โดยการสรุปผลการด าเนินโครงการ ด้วยการรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารทราบ และ
น าผลการรายงานเข้าท่ีประชุมกรรมการวิทยาเขต เพ่ือวิเคราะห์ ตัดสินใจ ส าหรับวางแผนการด าเนินโครงการในปี
ถัดไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1.  การวางแผน (Plan) 
  ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการส ารวจหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่
ชุมชนพบว่ามีจ านวนหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร มีจ านวน 75 หลักสูตร และด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจในช่วงเวลาเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  
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2. การด าเนินโครงการ (Do) 
  จากการส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรม ภายใต้ชื่อโครงการส ารวจความต้องการฝึกอบรม
อย่างแท้จริง โดยแผนกงานวิจัยและพัฒนาได้ท าการส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากประชาชนในจังหวัด
สกลนคร จ านวน 18 อ าเภอ โดยการสุ่มแบบมีชั้นภูมิ ประชากรที่ตอบข้อมูลแบบส ารวจจ านวน  400 คน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% พบว่า หลักสูตรที่ให้ความสนใจใน ล าดับที่ 1 คือหลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ
ล าดับที่ 2 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช ล าดับที่ 3 หลักสูตรการผสมอาหารและการท าอาหารก้อนคุณภาพสูงเลี้ยงโค
นม ล าดับ 4 หลักสูตรการแปรรูปน้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพ และหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้สดอบแห้ง ล าดับที่ 5 
หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพ่ือการค้า ตามล าดับ 

3. การประเมินโครงการ (Check) 
  3.1  ประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจหลักสูตร
เพ่ิมเติมที่ผู้กรอกแบบส ารวจเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีหลักสูตรที่
นอกเหนือจากความต้องการในแบบส ารวจ อาทิเช่น สอนการฟ้อนร า การท าสบู่ การท าแชมพู การท าน้ ายา
อเนกประสงค์ การท าไวน์ 
  3.2  ประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก ซึ่งเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนโครงการและอัตราส่วนของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ เพ่ิมขึ้น 4.156 % ดังแสดง
ในตาราง 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับจัดสรร 

ปีงบประมาณ 
2559 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณที่จัดสรร (บาท)  
งบประมาณรายจ่าย (โครงการบรกิารวิชาการ) 1,593,400.00  
งบรายจ่ายอื่นๆ (หมู่บ้านราชมงคล) 330,000.00  
งบรายจ่ายอื่นๆ (บริการวิชาการ) 90,000.00  
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  1,200,000.00  
งบประมาณรายจ่าย (โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช) 2,147,900.00  

รวมงบประมาณ 5,361,300.00  

ปีงบประมาณ 
2560 

งบประมาณรายจ่าย (โครงการบรกิารวิชาการ)                     2,975,900.00  

งบรายจ่ายอื่นๆ (หมู่บ้านราชมงคล)                       100,000.00  

งบรายจ่ายอื่นๆ (บริการวิชาการ)                       160,000.00  

งบประมาณรายได ้                       210,000.00  
งบประมาณรายจ่าย (โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช)                     2,147,900.00  

รวมงบประมาณ                    5,593,800.00  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความถี่ และค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่มีความสนใจต้องการฝึกอบรมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

หลักสูตร Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
หลักสตูรที ่1 14 3.5 3.5 3.5 
หลักสตูรที ่2 103 25.8 25.9 29.4 
หลักสตูรที่ 3 39 9.8 9.8 39.2 
หลักสตูรที ่4 14 3.5 3.5 42.7 
หลักสตูรที่ 5 28 7.0 7.0 49.7 
หลักสตูรที ่6 14 3.5 3.5 53.3 
หลักสตูรที่ 7 28 7.0 7.0 60.3 
หลักสตูรที่ 8 16 4.0 4.0 64.3 
หลักสตูรที ่9 20 5.0 5.0 69.3 
หลักสตูรที ่10 2 .5 .5 69.8 
หลักสตูรที ่11 10 2.5 2.5 72.4 
หลักสตูรที ่12 46 11.5 11.6 83.9 
หลักสตูรที ่13 1 .3 .3 84.2 
หลักสตูรที ่14 7 1.8 1.8 85.9 
หลักสตูรที ่15 1 .3 .3 86.2 
หลักสตูรที ่16 7 1.8 1.8 87.9 
หลักสตูรที่ 17 1 .3 .3 88.2 
หลักสตูรที่ 18 8 2.0 2.0 90.2 
หลักสตูรที ่21 4 1.0 1.0 91.2 
หลักสตูรที ่23 2 .5 .5 91.7 
หลักสตูรที ่24 6 1.5 1.5 93.2 
หลักสตูรที่ 25 3 .8 .8 94.0 
หลักสตูรที ่26 1 .3 .3 94.2 
หลักสตูรที ่28 3 .8 .8 95.0 
หลักสตูรที ่29 2 .5 .5 95.5 
หลักสตูรที ่32 1 .3 .3 95.7 
หลักสตูรที ่34 1 .3 .3 96.0 
หลักสตูรที่ 35 1 .3 .3 96.2 
หลักสตูรที ่36 2 .5 .5 96.7 
หลักสตูรที ่37 1 .3 .3 97.0 
หลักสตูรที ่43 1 .3 .3 97.2 
หลักสตูรที่ 44 1 .3 .3 97.5 
หลักสตูรที ่47 2 .5 .5 98.0 
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หลักสูตร Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
หลักสตูรที ่50 1 .3 .3 98.2 
หลักสตูรที ่60 1 .3 .3 98.5 
หลักสตูรที ่62 1 .3 .3 98.7 
หลักสตูรที ่63 1 .3 .3 99.0 
หลักสตูรที่ 69 4 1.0 1.0 100.0 

Total 398 99.5 100.0  
Total 400 100.0  

 
4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) 

จากการประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรม ด้วยการรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารทราบ 
และน าผลการรายงานเข้าที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์ ตัดสินใจ ส าหรับวางแผนการ
ด าเนินโครงการ โดยใช้ผลสรุปของโครงการนี้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ ในปีงบประมาณถัดไป 
 

สรุป 
 จากผลการด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เกิดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการวางแผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่เกิดการต่อยอดการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ  พร้อมทั้งยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานด้าน
บริการวิชาการ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จคือ การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการในอนาคตได้ สรุปได้ดังภาพ 
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ระบบการจัดการเทียบโอน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
The Credit transfer system for student of faculty of technology management, 

Rajamangala University of Technology Isan, Surin campus 
 

นางสาวรัตนา สุมขุนทด 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
iamnoonois@gmail.com 

 

บทสรุป 
ระบบจัดการเทียบโอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นใช้

เป็นฐานข้อมูลการจัดการเทียบโอนในสาขา ช่วยในการบริหารจัดการการเทียบโอนให้กับนักศึกษาให้มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ลดปัญหาการใช้ก าลังงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชา ลักษณะของระบบจะเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานเป็นอาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
เมื่อน าไปใช้แล้วผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวประสิทธิภาพของโปรแกรมในระดับดี และสามารถน าใช้กับสาขาวิชา
อ่ืนๆ ได้ และหากได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้กับ smart device จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตรงกับยุค Thailand 4.0 
 

Summary 
The objective of the Credit Transfer System, a computer software developed by 

Information System Department, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of 
Technology Isan, Surin Campus was to be a database for credit transfer management which 
provides faster and more accurate credit transfer system. The users of the software are the 
teachers, staff, and students in the department. In terms of users’ satisfaction, results of the 
questionnaire suggested that the users’ satisfaction with the software efficiency was at “high” 
level. The users also reported that the software was useful for other departments. It is hoped 
that further development of this software to be compatible with smart devices will increase its 
effectiveness and will correspond to Thailand 4.0 Generation. 
ค าส าคัญ : ระบบเทียบโอน 
 

บทน า 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เริ่มใช้หลักสูตร

เทียบโอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่
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ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถน ารายวิชาที่ศึกษามาแล้วเทียบโอนผลการ เรียนได้ วิชาที่สามารถ
เทียบโอนได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอนของแต่ละสาขา หลักเกณฑ์การเทียบโอนจะต้อง
พิจารณาจากสังเขปของรายวิชาในระดับ ปวส. ต้องใกล้เคียง 3 ใน 4 กับสังเขปรายวิชาของสาขาวิชา การเทียบ
โอนจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดการศึกษา นักศึกษาจะน าใบแสดงผลการเรียน และแบบฟอร์มการขอเทียบโอนมายัง
กรรมการเทียบโอนของแต่ละสาขา คณะกรรมการจะใช้คู่มือการเทียบโอนประกอบการเทียบโอนให้กับนักศึกษา 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาได้ตลอดทั้งปีการศึกษา รายวิชาที่เทียบโอนได้จะแสดงในระบบรายงานผล
การศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 

ปัญหาของการเทียบโอนรายวิชา ไม่มีระบบจัดเก็บประวัติการเทียบโอน อาจส่งผลให้ใช้วิชาเดิมที่เคย
เทียบโอนแล้วน ากลับมาเทียบใหม่ ซึ่งผิดจากเกณฑ์การเทียบโอน วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ สร้างระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา และออกรายงานการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การมีฐานข้อมูลจะช่วย
ให้ประสิทธิภาพการเทียบดีข้ึนมีความแม่นย ามากข้ึน 
 

วิธีการด าเนินงาน   
1. ขั้นตอนการท างาน  

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ประชุมกลุ่มท างาน 
2. ค้นหา คัดเลือก และเปรียบเทียบ ผู้ให้ความรู้ 
3. ค้นหา คัดเลือก และเปรียบเทียบ เอกสารที่น่าเชื่อถือ 
4. ค้นหา คัดเลือก และเปรียบเทียบ นักศึกษาช่วยเขียนโปรแกรม 
5. จัดตารางเวลางาน 

ปฏิบัติตามแผน (Do) 
1. วิเคราะห์ระบบ 
2. เขียนโปรแกรมสร้างระบบ 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
      ทดสอบหาข้อผิดพลาด และแก้ไข 

 ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
      ทดสอบหาข้อผิดพลาด และแก้ไขของโปรแกรม 
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ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ  

ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เป็นผู้บังคับให้การด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีความ
ถูกต้องแม่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรที่ร่วมกันออกแบบและวิเคราะห์

ระบบมีความเชี่ยวชาญ มีการถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการสร้างระบบ รวมทั้ง

เทคนิควิธีต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ 

1.ทีมท างาน 
 

เอกสารที่น ามาอ้างอิงในการพัฒนา

ระบบมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะ

น ามาสร้างระบบ 

2.เอกสาร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถให้

ความรู้ในการเทียบโอนได้ 

3.อาจารย์  

นักศึกษาท่ีมาช่วยเขียนโปรแกรมมีความรู้

ความสามารถในภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา 

4.นักศึกษา 

 

คณะเทคโนโลยีการจัดการมี server เพ่ือ

ใช้ส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูล 

5.โครงสร้างพื้นฐาน 
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เทคนิค 

 
 

ผลส าเร็จของงาน 

       ได้ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับจัดการเทียบโอนรายวิชาคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ที่สามารถใช้งาน
ได้จริง 

การน าไปใช้ประโยชน์   

สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการจัดการสามารถน าไปใช้ได้ และระบบสามารถออกรายงานต่างๆ เพ่ือน าไป
ประโยชน์ในการตัดสินใจงานด้านการเทียบโอนนักศึกษาต่อไปผลการประเมินระบบมีดังนี้ 

ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brain storming

เพ่ือดึงข้อมูล

Communicaiton

สร้างความเข้าใจ
ตรงกัน

follow

ติดตามงาน

compare

เปรียบเทียบเพ่ือ
ได้สิ่งที่ดีกว่า

1 2 

3 4 
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ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

 
 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 
เอกสารประกอบ/รูปภาพ 
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สรุป 
ปัญหาของการเทียบโอนรายวิชาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คือไม่มีระบบ

จัดเก็บประวัติการเทียบโอน อาจส่งผลให้ใช้วิชาเดิมที่เคยเทียบโอนแล้วน ากลับมาเทียบใหม่ ซึ่งผิดจากเกณฑ์การ

เทียบโอน วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ สร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา และออกรายงานการเทียบ

โอนผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การมีฐานข้อมูลจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเทียบดีขึ้นมีความแม่นย ามาก

ขึ้น อีกทั้งนักศึกษายังสามารถท าการเทียบโอน ตรวจสอบผลการเทียบโอนได้ด้วยตนเอง เพราะมีระบบการเทียบ

โอนด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้ ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบให้

สามารถใช้งานได้บน smart device ซึ่งจะทันสมัยกับยุค Thailand 4.0 

 

บรรณานุกรม 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล.2546.คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ 

แอนด์ คอนซัลท์. 

ศุภชัย สมพานิช.2550.Advance  Database Programming ด้วย VB6+VB.NET.นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 

ศุภชัย สมพานิช.2550.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย VB2005 & VC#2005 ฉบับมืออาชีพ.นนทบุรี : ไอดีซีฯ. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์.2549.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analysis and Design) ฉบับปรับปรุง

เพิ่มเติม.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
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การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

Counseling and Guidance Record 
 

ปนัดดา เพชรล้วน, ศศิธร อินทร์นอก, จิรายุส วรรัตนโ์ภคา, ชมภูนุช ฆ้องลา, 

จันทร์เพ็ญ ประก าแหง, อารยา รานอก, กนกอร จี้พันดุง 

สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

บทสรุป 
การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามี

สื่อกลางในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา และเป็นแนวทางในการกระตุ้นนักศึกษาให้สามารถพัฒนา

ตนเองเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในการปรับตัวให้เข้ากับการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และวางแผนการเรียนของตนเองได้ดีขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้รับ

ทราบปัญหาและข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ และได้แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา รวมทั้งได้

รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการวางแผนให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

Summary 
Counseling and guidance record is created to provide another communication method 

between students and advisors. This record will aid advisors in advising and motivating students 

to improve themselves. The advisors will guide students in term of adjusting themselves into the 

university learning system. With this method, the advisors are able to help their own students to 

solve both personal and educational issues. In addition, Counseling and guidance record is also 

aiming to help the advisors in planning the educational improvement procedure for each and 

every student. In conclusion, the final goal of counseling and guidance records is to help our 

students succeed in every aspect of their life. 

ค าส าคัญ : Counseling Guidance Record 
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บทน า 
นักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องมีการปรับตัวในหลายด้าน ทั้งด้านการปรับตัวกับการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อน การบริหารเวลาด้านการเรียนและการท า

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีวินัยและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ในช่วงแรกนักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัว การจัดการ

เวลาด้านการเรียนและการท ากิจกรรม เมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่งบางคนมีปัญหาด้านผลการเรียนต่ าลง อาจารย์ที่

ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทในการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนเพ่ือ

ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์จึงเล็งเห็นความส าคัญว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเพ่ือประกอบการให้

ค าปรึกษา จึงได้จัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

รวบรวมประวัติของนักศึกษา แผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้านผลการ

เรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และพฤติกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ 

รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดต่อสื่อสาร รับทราบข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือการติดตาม

ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด  เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์และมีการบันทึก

ข้อมูลเพ่ือขอรับค าแนะน าและสามารถน าค าแนะน าจากอาจารย์ไปใช้เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ   

นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์มีแหล่งข้อมูลพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษา สหกิจศึกษา 

ฝึกงาน การมอบรางวัลดีเด่น การมอบทุนการศึกษาต่างๆ รวมทั้งน าข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือน าความรู้ที่ได้ มา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

 

วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้   

คณาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์และคณะกรรมการ KM Team ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือก

ประเด็นความรู้ และก าหนดประเด็นความรู้ด้านการจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับ

นักศึกษา จากนั้นคณะกรรมการ KM Team ได้แจกแจงหัวข้อเพ่ือร่วมกันค้นคว้าข้อมูลส าหรับจัดท าสมุดบันทึก

การเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้   

คณะกรรมการ KM Team ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม  คู่มือนักศึกษา 

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คู่มือขั้นตอนการท างานPM-19 เพ่ือน าข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนประจ า

หลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ข้อมูลพฤติกรรมดีเด่นของนักศึกษา รวบรวมภาพคณาจารย์ใน

สาขาวิชา อีกทั้งได้สอบถามประสบการณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพ่ี รวมทั้งข้อมูลที่นักศึกษาควร
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ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบในการจัดท าสมุดบันทึก

การเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

คณะกรรมการ KM รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ิมเติม และออกแบบตารางแผนการศึกษาโดย

เพ่ิมเติมข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนลงในตารางแผนการศึกษาประจ าหลักสูตร  เพ่ือเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบใน

การจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

คณะกรรมการ KM Team ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูลในหมวดต่างๆ และจัดรูปแบบ
ให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล 

 

 

สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

หมวดทั่วไป
ข้อแนะน าในการใช้สมุดบันทึก

แนวปฏิบัติในการบันทึกส าหรับผู้ลงนามรับรอง

หมวดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญา ความส าคัญขอหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตร

แผนการศึกษาประจ าหลักสูตร

คณาจารย์และบุคลากรประจ าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หมวดข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา

แบบบันทึกเบื้องต้น

แบบฟอร์มบันทึก

แบบบันทึกผลการเรียน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้น านักศึกษา / ผู้แทนนักศึกษา

แบบบันทึกการได้รับทุนการศึกษา

แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา 

แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
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5. การเข้าถึงความรู้  

คณะกรรมการ KM Team ได้จัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษาให้มี
ขนาดเล็ก เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพกพาสะดวก เก็บข้อมูลได้ง่าย และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ได้น าสมุดบันทึกไปใช้ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ร่วมกันพิจารณาและสอบถามประสบการณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองหลักสูตรเห็นชอบที่มีการเพ่ิมเติมข้อมูล
รายวิชาบังคับก่อนลงในตารางแผนการศึกษาประจ าหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แจงแผนการเรียนในแต่
ละรายวิชาได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้มีการเพ่ิมเติมแบบบันทึกผลการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดู
ร้อนและแบบบันทึกการได้รับทุนการศึกษาเพ่ือบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมอีกด้วย 

7. การเรียนรู้ 

การพิจารณาเนื้อหาและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ KM Team อาจารย์
ที่ปรึกษา นักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าให้ได้สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนว
ส าหรับนักศึกษาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนาด้านการให้ค าแนะน านักศึกษา ด้าน
การวางแผนการเรียน การปรับตัว การจัดการเวลาด้านการเรียนและการท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลการจัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา มีดังนี ้
1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1.1 สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษามี
ความเข้าใจกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร อีกทั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณาจารย์และ
บุคลากรประจ าสาขาชีววิทยาประยุกต์ 

1.2 นักศึกษาได้มีโอกาสขอค าปรึกษาจากอาจารย์และบันทึกข้อมูลเพ่ือขอรับค าแนะน าและ
สามารถน าค าแนะน าจากอาจารย์ไปใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้ 

1.3 นักศึกษาได้บันทึกผลการการเรียนในแต่ละภาคเรียน เพ่ือวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
   2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.1 สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลในการรวบรวม
ประวัติ ข้อมูลด้านการศึกษา ผลการเรียน กิจกรรม รางวัลและความพฤติกรรมดีเด่น การได้ทุนการศึกษา และ
ข้อมูลการขอรับค าปรึกษาในด้านต่างๆ ของนักศึกษา 

2.2 เพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน 
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2.3 สื่อกลางส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดต่อสื่อสาร รับทร าบข้อมูล ดูแลติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาชั้นปีสูงเพ่ือให้ค าปรึกษานักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 

2.4 สื่อกลางในการกระตุ้นนักศึกษาด้านการศึกษา การปรับตัว เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองให้
ด าเนินชีวิตอย่างแน่วแน่และม่ันคงเพ่ือส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
    3. ผลที่เกิดกับหลักสูตร 

3.1 มีข้อมูลในการให้ค าแนะน า ติดตามดูแลนักศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือพิจารณาการมอบ
ทุนการศึกษา การมอบรางวัลด้านต่างๆ 

3.3 รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป 
 

เอกสารประกอบผลงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (ก)                                  (ข) 
 

ภาพที่ 1 สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 
(ก) สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภณัฑ์  
(ข) สมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
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สรุป 
คณะกรรมการ KM Team จัดท าสมุดบันทึกการเข้ารับค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนักศึกษาเพ่ือมอบ

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียน เพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน อีกท้ังเป็นการกระตุ้นนักศึกษาด้านการศึกษา เพื่อการปรับตัวใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และวางแผนการเรียนพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์
ได้รับทราบปัญหาและข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ และได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา รวมทั้งหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการวางแผนให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร 
สามารถพัฒนาตนเองให้ด าเนินชีวิตอย่างแน่วแน่และม่ันคงเพ่ือส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2557). 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557). 2557. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558. 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559. 
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ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

The 7S  Activity Assessment Online System for Rajamangala University of 
Techonology Isan, Nakhonratchasima 

 

นายทวีรัตน์  แดงงาม (Thaweerat  Daengngam) 
นักวิขาการศึกษา งานประกันคณุภาพและประเมินผล 

ส านกัส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสมีา 
thaweerat.da@rmuti.ac.th 

 

บทสรุป 
 ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์  เป็นระบบที่จัดท าขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ต้องการให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานภายใต้มาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะมาตรการประหยัดกระดาษ 
เพ่ือให้สามารถตอบนโยบายการท างานของมหาวิทยาลัยฯ  มีการลดการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ ลด
ทรัพยากรประเภทงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการ
ด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถน าแนวคิดหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการงานอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้สกัดออกจากการบุคลากรที่มีความรู้ที่ฝั่งลึกอยู่ในตัวตน (Tacit 
Knowledge) จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสกัดความรู้ กลั่นกรองความรู้ ตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ ซึ่งผลที่ได้นั้น ได้ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ท าให้เกิดผลดีทั้งต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น 
 

Summary (บทสรุปเป็นภาษาอังกฤษ)  
 The 7S Activity Assesment Online System is make by based on the university policy that 
need for all divisions can operate under energy saving measures. Specifically for paper saving 
measures. To be able to respond university policy. Reduce the use of paper resources and reduce 
operating budget. Information technology is used in the operation for better performance and 
the concept or information technology can be used to implement other tasks as well. The 
knowledge is extracted from personnel that be have tacit knowledge From the exchange of 
learning activities for to extract knowledge, knowledge filter to follow the process of knowledge 
management. The result is The 7S Activity Assesment Online System of Rajamangala University 
of technology Nakhonratchasima makes a good for job development, personnel development, 
Organization development for better performance. 
ค าส าคัญ : 7ส ออนไลน์ ระบบตรวจประเมิน 7ส 
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บทน า  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ให้ความส าคัญของการน ากิจกรรม 7ส ซึ่งประกอบด้วย  
สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม  มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
ระบบงาน  และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งกิจกรรม 7ส  ถือเป็นวิธีการ
หนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมายคุณภาพ  

 การด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง มักจะมีปัญหาในการด าเนินงานเดิมๆ เช่น  ใช้กระดาษในการจัดท า
เอกสารจ านวนมาก เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก ใช้บุคลากรจ านวนมากในการจัดเตรียมเอกสาร เตรียม
กิจกรรม ใช้เวลาในการเตรียมกิจกรรมนาน  และใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และด าเนินกิจกรรม จ านวนมาก  
ทางงานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  นครราชสีมา จึงได้น าปัญหารายงานในที่ประชุมประจ าเดือน งานประกันคุณภาพและประเมินผล ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เพ่ือสรรหาวิธีการแก้ไข หรือลดปัญหาเหล่านั้น  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพและประเมินผลได้ร่วมระดมความรู้ คัดสรร กลั่นกรอง และวิเคราะห์ความรู้ จากตัวบุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้ที่มีในตัวบุคคลโดยตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือหา
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินกิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  โดยเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้ คือ การจด
บันทึกในบันทึกเรื่องเล่า ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี  

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล ได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบ
ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์  ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ร่วมกับการด าเนินงาน  โดยการ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการการพัฒนาระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ ขึ้นมา และได้น าไปใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยใช้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นครั้งแรก ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ประหยัด
กระดาษได้เป็นจ านวนมาก ลดระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร ลดจ านวนบุคลากรในการเตรียมกิจกรรม และ
เตรียมเอกสาร และสุดท้ายคือ ยังประหยัดงบประมาณอย่างเห็นได้ชัดสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฯ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าตามกรอบการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ของส านักงานงบประมาณอีกด้วย  ซึ่งผล
เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน  
งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจในการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  งานกิจกรรม 5ส และ 7ส  งานการจัดการความรู้ (KM)  เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้ครบถ้วน  ในแต่ละปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล ซึ่งมีการด าเนินงานแต่ละ
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โครงการ ล้วนมีการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ  
เช่น โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ซึ่งกระบวนการด าเนินงานแต่ละครั้งนั้น ต้องใช้กระดาษในการพิมพ์เป็น
แบบฟอร์มตรวจในแต่ละครั้งจ านวนมาก และต้องใช้บุคลากรในการจัดเตรียมเอกสาร จัดส่งหรือแจกเอกสาร
แบบฟอร์มให้ส่งแก่คณะกรรมการฯ จ านวนมาก สิ้นเปลืองเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทั้งยังต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อกระดาษ รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือแจกจ่ายเอกสารการตรวจอีกด้วย 
ทางงานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ งบประมาณ บุคคล และเวลา เป็นต้น  ดั้งนั้นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ลดปัญหาดังกล่าว และตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จึงได้พัฒนา 
ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพ่ือลดจ านวนการใช้
กระดาษให้น้อยลง และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ใช้เวลาในการด าเนินงานน้อย มีบุคลากร
ด าเนินงานที่น้อยลง  อีกทั้งยังเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการติดตามและรายงานผลแก่ผู้บริหารและ
หน่วยงานทราบอีกด้วย 

 

วิธีการด าเนินงาน  

 1. วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินงานการจัดการความรู้ คือ แบบบันทึกเรื่องเล่า เพ่ือ
บันทึกข้อมูล ที่ได้จากระดมความรู้ สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง ที่มีในตัวของบุคลากรภายในงานฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี  
 2. ด าเนินการการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7
ส ออนไลน์  
 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้มีในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) พัฒนาระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ 

4. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ “ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  

5. ด าเนินการพัฒนาระบบ “ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน”  

 สร้าง Flow chart เพ่ือให้เห็นขอบเขตของงาน 

 ศึกษากระบวนการท างานของส่วนประกอบภายในโปแกรมเสริมต่างๆ ของ Google ไม่ว่าจะเป็น 
google site, google drive, google docs, google sheets, google forms อ่ืนๆ  

 วิเคราะห์ถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสม อย่างเช่น ใช้  google sites เพ่ือ
สร้างรูปแบบหน้าตาของระบบ, google forms เพ่ือสร้างส่วนของการบันทึกคะแนนและการ
ตรวจประเมินฯ ของแต่ละแบบฟอร์มการตรวจ, google sheets สร้างฐานข้อมูลเก็บข้อมูล
คะแนน ของแต่ละหน่วยงาน และ google drive ช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 ด าเนินการพัฒนาระบบโดยจะเริ่มพัฒนาระบบตามขั้นตอนที่ได้เขียน Flow chart ไว้แล้ว
เบื้องต้น   

 6. ทดลองระบบและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
 7. ประชุมเพ่ือชี้แจง วิธีการใช้ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ 
 8. ทดลองใช้ระบบจริง โดยเริ่มน าไปใช้กับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 ประจ าปีการศึกษา 

9. ส ารวจและติดตามผลการท างานของระบบ จากการใช้งานของผู้ใช้งาน 
10. แก้ไขและพัฒนาระบบตามปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบ 
11. ติดตามผลการท างานของระบบ  

  12. สรุป แก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
  ผลจากการด าเนินงานพัฒนาระบบ ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นั้น ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณ  ซึ่งการด าเนินงาน โครงการตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส แต่ละครั้งนั้น ต้องใช้กระดาษเป็นแบบฟอร์มตรวจจ านวนมาก และต้องใช้บุคลากรในการจัดเตรียม
เอกสาร จัดส่งหรือแจกเอกสารแบบฟอร์มให้ส่งแก่คณะกรรมการฯ จ านวนมาก สิ้นเปลืองเวลาในการปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ทั้งยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อกระดาษ และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อแจกจ่าย
เอกสารการตรวจอีกด้วย ซึ่งการน าระบบการประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มาใช้ในการด าเนินงานนั้น ท าให้ลด
จ านวนการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมาก บุคลากรมีเวลาเพ่ิมมากขึ้นส าหรับปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ใช้เวลาในการด าเนิน
กิจกรรมน้อยลง และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งล้วนแล้วเกิดความคุ้มค่าเป็น
ผลดีต่อหน่วยงาน และต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก 

Over time 

A lot of Money 

Use Paper A lot of People 

Work 

Sheets/p
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สรุป 
 ผลส าเร็จของงาน คือ ได้ระบบระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ที่ช่วยลดจ านวนการใช้กระดาษ  ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ใช้เวลาในการ
ด าเนินงานน้อย ลดจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานที่น้อยลง  และเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการติดตาม
และรายงานผลแก่ผู้บริหาร  ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ นี้ ได้ด าเนินการ
แล้วในกิจกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยในการด าเนินการในทั้ง 2 ครั้งนี้ เป็นการด าเนินงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และงานประกันคุณภาพและประเมินผล 
มีแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไปอาจจะกระจายการด าเนินงานให้ครอบคลุมถึงวิทยาเขตทั้ง 3 วิทยาเขต 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการด าเนินงานให้แก่วิทยาเขต และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการติดตามผลการด าเนินงานจากวิทยาเขตอีกด้วย 
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ประพนธ์ ผาสุขยืด. “การจัดการความรู้ ( KM ) ฉบับขับเคลื่อน LO.” พิมพ์ครัง้ที่ 2, กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, 

2550. 
วิจารณ์ พานิช. “การจัดการความรู้คืออะไร.” ออนไลน์. แหล่งที่มา : 

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html. 2552. 
 
 

Reduce 

Money 

No Paper 

Use Computer/ 

Server 
Reduce people 

File Electronics 

New Operation 

Reduce time 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

539 

แบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
Verification form according to the learning outcomes standard 

 
นิสา ร่มส้มซ่า, เสกสรร มังคลานันท,์ รสาภริส สมวัชรจิต, กุณฑิกา เวชกลาง 

นิดา อาบสุวรรณ,์ ณัฐวุฒิ มีศลิป,์ ฐิติพร อนันทวรรณ, กุ้งนาง ตะมะรวย, กนกอร จี้พันดุง 
สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 

 

บทสรุป 
 การจัดท าแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์
template ในโปรแกรม excel ส าหรับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร โดยแบบฟอร์มทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประกอบด้วยการพิจารณาการทวนสอบฯ ตามการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
เชิงปฏิบัติการ  วิธีการประเมินและหลักฐานการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน  รวมถึง
ปัญหาการวัดและประเมินผลรายวิชา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวัดและประเมินผลรายวิชา จากแบบฟอร์มการ
ทวนสอบฯ ดังกล่าวท าให้คณะกรรมการทวนสอบฯ สามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาสามารถทราบถึงข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 
เพ่ือการปรับปรุงวิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งผลของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ต่อไป 
  

Summary 
Verification form according to the learning outcomes standard is created as a template in 

excel file for helping lecturers to evaluate the student’s learning outcomes. The form is 
composed of the development of students' learning outcome with the emphasis on 6 standards 
of learning outcomes; Morality and ethics, Knowledge development, Intellectual development, 
Interpersonal relationship and responsibility, Mathematical analytical thinking, communication 
skills, information technology skills and laboratory skill development. In each category of the 
students’ learning outcome, must be in accordance with the curriculum mapping and the 
information of teaching method and evaluation method .The learning outcomes will guide 
lecturers responsible for each subject to plan and improve their teaching methods. In summary, 
the main goal of learning outcome is to help us with self-assessment.   
Keyword : Verification form according to the learning outcomes standard, Subject Program, 
Lecturers 
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บทน า  
จากแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือการประกัน

คุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาในระดับสาขาวิชา ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอน ทั้ง 5 
ด้าน โดยจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และยังเป็นการยืนยันกระบวนผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน
ต่อไป เพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวน
สอบเพ่ือยืนยันว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิฯ นอกจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจัดท ารายงานผลการ
ทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
ออกแบบแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. การบ่งชี้ความรู้ 
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วม

ประชุม เพ่ือพิจารณา มคอ. 3 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม และหลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ จากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ร่วมประชุมเพ่ือเลือกประเด็นความรู้และก าหนดประเด็น โดยสร้างแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันค้นหาข้อมูล รวมรวบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนจากสื่อต่างๆ จากนั้นก าหนดหัวข้อ ประเด็นหัวข้อส าหรับพิจารณาความสอดคล้องของ
รายวิชาและหลักสูตร เพ่ือสร้างแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ได้แก่ รายชื่อและรายละเอียดของวิชา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
เชิงปฏิบัติการ  มาตรฐานการเรียนรู้ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) การประเมินผลมีหรือไม่ วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
  คณะกรรมการทวนสอบร่วมกันออกแบบ แบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งข้อมูลออกแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยการพิจารณาการทวนสอบฯ 
ตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะเชิงปฏิบัติการ  วิธีการประเมินและหลักฐานการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในแต่ละด้าน  รวมถึงปัญหาการวัดและประเมินผลรายวิชา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวัดและประเมินผล
รายวิชา  ซึ่งประเด็นหัวข้อส าหรับพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตรของแบบฟอร์มการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีดังนี้คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร  การประเมินผล ความสอดคล้องของทักษะทั้ง ๖ 
ด้านกับรายละเอียดของรายวิชา รูปแบบการสอน วิธีการประเมินผล ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับ
วิธีการประเมินผล ปัญหาที่ท าให้การสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และข้อเสนอส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินการสอน จากทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้มีหัวข้อที่กระชับได้ใจความ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทวนสอบ
สามารถบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างสะดวก  
  5. การเข้าถึงความรู้ 
  คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์น าแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาให้กับ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตร รวมถึงการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านทักษะเชิงปฏิบัติการ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่าง ๆ 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนการ
ประเมินผล และข้อคิดเห็น  
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
  อาจารย์ผู้สอนส่งแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลับคืนมายังคณะอาจารย์กรรมการทวน
สอบฯ ในการเพ่ิมข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตรต่อไป คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์น าผลการพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับสาขา มาวิเคราะห์
ข้อมูล ฯ รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาในระดับหลักสูตรต่อไปและ
น าเสนอต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และท่ีประชุมสาขาวิชา 
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ภาพที่ 2 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
7. การเรียนรู้ 
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ผลข้อมูลและรับทราบ
ข้อเสนอจากคณะกรรมการทวนสอบฯ ส าหรับประกอบการพิจารณาในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
การจัดท าแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ 

template ในโปรแกรม excel ส าหรับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร  ส าหรับกรอกข้อมูลการ
พิจารณาความสอดของรายวิชาและหลักสูตร ประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ภายในหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของคณะอาจารย์กรรมการทวนสอบฯ ท าให้สามารถด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลส าเร็จ ด้วยวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทราบ
ถึงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินและเพ่ือการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ้น เพื่อน าผลการประเมินไปสู่การจัดท า มคอ. 5 ต่อไป  
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สรุป 
การจัดท าแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์  

template ในโปรแกรม excel ส าหรับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร ท าให้สามารถด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาสามารถทราบถึงข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุงวิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่ง
ผลของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  การติดตามประเมินผล
และการประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไปมี โดยแนวปฏิบัติที่ดีคือ เนื่องจากคณะกรรมการทวนสอบฯ จะได้รับ
ข้อมูลการพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตรจากแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยที่ไม่ใช่
ตรงกับรายวิชาที่ตนเป็นอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมี
การประชุม แลกเปลี่ยนปัญหาของกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนและคณะกรรมการทวนสอบอย่างสม่ าเสมอ 
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การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
Online meeting 

 
จักรพงษ์  คงดี 

นักวิชาการศึกษา  แผนกงานธรุการส านัก  งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 

บทสรุป 
 ในการจัดเตรียมการประชุม  เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายส าหรับกระดาษที่ต้องใช้ในการท าเอกสารการประชุม
เป็นจ านวนมาก  และใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุมที่นาน  อีกท้ังต้องใช้บุคลากรส าหรับจัดเตรียม
วาระการประชุมจ านวนมากเช่นเดียวกัน  หากข้อมูลมีการแก้ไขต้องมีการจัดท าส าเนาเอกสารใหม่ตามจ านวนผู้
ประชุม  ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้น าความรู้จากการปฏิบัติงาน  มาพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0  ในงานที่รับผิดชอบ  แผนกงานธุรการส านัก  จึงได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การท างาน  โดยใช้หลักการของไคเซ็น  (Kaizen)  เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ดี  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานการให้ดียิ่งขึ้น  จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (Knowledge Management : KM)  
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting)  โดย
เลือกใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีในการจัดการการประชุมผ่านระบบออนไลน์  คือ  Google Apps for Work เพ่ือ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานได้เป็นอย่างดี  กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวนมาก  ลดการใช้
บุคลากรในการจัดเตรียมวาระการประชุม  ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม  มีความรวดเร็วในการแก้ไข
ข้อมูล  สามารใช้อุปกรณ์ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย  เช่น  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน  มีความปลอดภัยในการให้หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม  
หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานหลังจากการประชุมเสร็จ เป็นไปด้วยความสะดวก 
และสามารถป้องกันเอกสารการประชุมสูญหายได้เป็นอย่างดี   
 

Summary 
 In the previous meeting we used a lot of papers to arrange in each meetings. It took so 
long time for data preparation. In case of problems, It must took time for editing.  According to 
the Thai government policy and RMUTI are taking knowledge from job to develop though 
Thailand’s driven 4.0 .  For the general department, we shared ideas and exchanged about job 
information by using Kaizen theory to improve and change for more efficiency. We have an idea 
to do “Online meeting” by using “Google Apps for Work” It’s very useful because we don’t need 
a lot of paper for making document, we can reduce employee and also time spending in meeting 
arrangements. Meeting online can use different devices such as Computer, laptop or mobile 
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phone. The best important thing of online meeting is it’s easy for keeping all agendas and good 
to protect agenda from losing them. 
ค าส าคัญ : การพัฒนางาน (Development work) 
 

บทน า 
 งานธุรการ  เป็นงานฝ่ายสนับสนุนที่ด าเนินงานด้านสารบรรณ  เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร  การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งการจัด
เตรียมการประชุม       
 การจัดเตรียมการประชุม แผนกงานธุรการส านัก ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา  เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายส าหรับกระดาษที่ต้องใช้ในการท าเอกสารการ
ประชุมเป็นจ านวนมาก  อีกทั้งต้องใช้บุคลากรส าหรับจัดเตรียมวาระการประชุมจ านวนมากเช่นเดียวกัน  และใช้
ระยะเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุมที่นาน   หากข้อมูลมีการแก้ไขต้องมีการจัดท าส าเนาเอกสารใหม่ตาม
จ านวนผู้ประชุม  ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้น าความรู้จากการปฏิบัติงาน  มาพัฒนาเพ่ือเข้าสู่
การขับเคลื่อน Thailand 4.0  ในงานที่รับผิดชอบ  ต้องการให้ลดการใช้กระดาษ  ก าลังคน  และน าเทคโนโลยี
หรือทรัพยากรของหน่วยงานมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  แผนกงานธุรการส านัก  จึงได้มีการ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างาน  โดยใช้หลักการของ ไคเซ็น  (Kaizen)  เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสิ่งที่ดี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานการให้ดียิ่งขึ้น 
 จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานตามหลักการของไคเซ็น (Kaizen)  จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (Knowledge Management : KM)  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์  (Online meeting)  เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. วิเคราะห์ปัญหา  จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท างานภายในหน่วยงาน  โดยใช้หลักการ
ของไคเซ็น (Kaizen)  หลังจากนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้ (KM 
Tools)  คือชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมการประชุมของหน่วยงาน  มาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบ  การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกันได้ 
 2. ด าเนินการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี  โดยน าเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมา
พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ  การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting)  
 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ  โดยผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดเตรียมการประชุม   
 4. เลือกใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีในการจัดการการประชุมผ่านระบบออนไลน์  คือ  Google Apps for 
Work  เป็นชุดโปรแกรมส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการท างานร่วมกัน 
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  4.1  เลือกใช้  Google Sites  ที่ผู้จัดเตรียมการประชุมสามารถสร้างไซต์เองตั้งแต่ต้นหรือสร้าง
จากเทมเพลตก็ได้ อัปโหลดเนื้อหา ซึ่งก็คือระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม และควบคุมสิทธิ์
ในการเข้าถึงโดยเลือกผู้ที่สามารถดูและแก้ไขแต่ละหน้าได้  และผู้มาประชุมสามารถเปิดการประชุมจาก
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน  เครื่องใดก็ได้ 
  4.2 เลือกใช้ Google ไดรฟ์ ช่วยให้สามารถอัปโหลดไฟล์ทุกประเภท ซึ่งก็คือระเบียบวาระการ
ประชุม  เอกสารประกอบการประชุม    
 5. ทดลองใช้งาน  การประชุมผ่านระบบออนไลน์  และแก้ไขปัญหาที่พบ 
 6. เริ่มจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์  ดังนี้ 
  6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
  6.2  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 2/2560  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
  6.3 ในการประชุมบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 
 7. ติดตามผลการท างานจากผู้ใช้งาน  โดยผู้ใช้งานแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งานจริงและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 
 8. แก้ไขและพัฒนาระบบจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลจาการด าเนินงาน  การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting)  เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานที่ดี กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวนมาก  ลดการใช้บุคลากรในการจัด เตรียมวาระ
การประชุม  ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม  มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล  สามารใช้อุปกรณ์ในการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย  เช่น  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน มีความ
ปลอดภัยในการให้หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม  หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น อีกท้ัง
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานหลังจากการประชุมเสร็จ เป็นไปด้วยความสะดวก และสามารถป้องกันเอกสารการ
ประชุมสูญหายได้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว 
 ปัญหาที่พบจาการด าเนินงาน  คือ   
 1. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดเหตุขัดข้องชั่วคราว  แก้ไขปัญหาได้โดยการใช้
สัญญาณโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อแทนได้   
 2. เกิดข้อจ ากัดในการแสดงผล  กรณีที่เอกสารประกอบวาระการประชุมเป็นไฟล์รูปภาพ  อยู่ในแนวนอน  
ไม่สามารถแสดงผลเต็มแผ่นในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คบางรุ่นได้  แก้ไขโดยการจัดท าเป็นไฟล์ PDF  เพ่ือให้
สามารถเข้าดูได้เป็นปกติ   
 3. ผู้ใช้งานบางคนยังยึดติดกับการประชุมแบบเดิม  เพราะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่  
แก้ไขโดยการสอนวิธีการใช้งานก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 10 นาที ผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ 
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 4. ข้อจ ากัดของระบบต้องมีการสร้างไซต์ใหม่ทุกครั้งต่อการประชุม 
   

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 ผลส าเร็จของการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ  ลดจ านวนคนในการจัดเตรียมการประชุมลดระยะเวลา
ในการจัดเตรียมวาระการประชุม  ลดจ านวนกระดาษในการจัดท าวาระการประชุม  ลดค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
กระดาษเพ่ือจัดท าวาระการประชุม  ลดขั้นตอนในการจัดท าส าเนาวาระการประชุม  มีความรวดเร็วในการแก้ไข
ข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  สร้างความปลอดภัยด้วยการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทางการประชุมที่เป็น
ความลับ และสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสารวาระการประชุมในแต่ละครั้ง  ซึ่งได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยโดยการน าความรู้จากการปฏิบัติงาน  มาพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  โดยน า
เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางาน (Development work) 
 แนวทางการพัฒนาการประชุมผ่านระบบออนไลน์  คือ  การเสนอวาระการประชุมแบบออนไลน์  โดยผู้
เสนอวาระการประชุมที่เป็นไฟล์ Word แล้วน ามาแปลงไฟล์เป็นไฟล์ PDF  เพ่ือดาวน์โหลดบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมนั้น  ใหส้ามารถส่งวาระการประชุมเป็นแบบออนไลน์  เพื่อลดขั้นตอนการแปลงไฟล์วาระการประชุม 
 การพัฒนาการด าเนินงานของ แผนกงานธุรการส านัก  จะใช้ Google Apps  ในการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  เนื่องด้วยผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน  มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย  เป็นผลให้ต้องมีการก าหนดวัน
นัดหมายล่วงหน้า  แต่ก็ต้องมีเหตุที่ต้องเลื่อนการนัดหมายตามล าดับความส าคัญอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้นเพ่ือแจ้งต่อ
บุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการก าหนดวันนัดหมายผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ในการประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  จึงจะพัฒนาด้วยการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป 
 

สรุป 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้ (KM Tools)  คือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมการ
ประชุมของหน่วยงาน  โดยน าเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางาน 
(Development work)  ให้เป็น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting) เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานที่ดี กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวนมาก  ลดการใช้บุคลากรในการจัดเตรียมวาระ
การประชุม  ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม  มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล  สามารถใช้อุปกรณ์ใน
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย  เช่น  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  หรือสมาร์ทโฟน   
มีความปลอดภัยในการให้หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม  หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานหลังจากการประชุมเสร็จ เป็นไปด้วยความสะดวก และสามารถป้องกันเอกสาร
การประชุมสูญหายได้  และมีแนวทางในการพัฒนาการประชุมผ่านระบบออนไลน์  คือ  การเสนอวาระการประชุม
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แบบออนไลน์  และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
นายศิระเศรษฐ์  โสภาศรี. 2557. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites. 4 พ.ย.2557, 

https://www.youtube.com/watch?v=yKVMnYJdl0Y 
 

เอกสารประกอบผลงาน 
   

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจดัการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี  ประจ าปีการศึกษา 2559   
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
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การประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
การประชุมบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานความก้าวหน้า  ผลการติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

 
 

การประเมินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

The Effects of a Technology-based Instruction through a Learning Management 
System in Computer Technology Course on Students’ Learning Outcomes 

at Rajamangala University of Technology Isan 
 

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม1 (NIPON PIMBAOTHAM)1 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ E-mail : nipon.pi@rmuti.ac.th1 

 

บทสรุป  
 การด าเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 
และ1/2560 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 
30 คน  
 ผลการด าเนินงานมีพบว่าระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอน 
เนื้อหา วีดีโอสาธิต กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ใบงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ความรู้ได้ และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดง
ว่านักศึกษามีความผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9 จากผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนและน าหลักการเรียนรู้อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได ้
  

Summary  
 This operations aimed to develop and investigate students’ learning achievements before 
and after learning through a Learning Management System at Rajamangala University of 
Technology Isan in Computer Technology Course. There were 30  undergraduate students from 
the Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin 
campus in semesters 1/2016 and 1/2017. 
 The results showed that the Students learning in the Learning Management System has 
Instruction media Video Content Demonstration Activity Worksheet and Discussion Boards. 
Students can exchange and share knowledge. Students’ learning outcomes after learning through 
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the Learning Management System improved by 67 .90%  as indicated by the effectiveness index 
of 0.679. The results of online teaching and learning management can be used to develop other 
teaching and learning principles and apply other learning principles. Apply to the Learning 
Management System. 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

บทน า  
 รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โปรแกรมวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปและการซ่อม
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเรียนไม่ทัน 
และการเรียนวิชานี้แต่ก่อนไม่ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะออนไลน์ ดังนั้นผู้สอนจึงได้พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยมี สื่อผสม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และจัด
สถานการณ์ให้สอดคล้องกับรายวิชาเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมหรือการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกที่ 
ทุกเวลา เรียนรู้นอกห้องเรียน หรือเรียนทบทวนได้ 
 

วิธีการด าเนินงาน   
1. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ภายใต้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน (LMS RMUTI) โดยการสร้างสื่อการสอนที่สามารถน าไปเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสมสาธิต เสียง ข้อความ กิจกรรม
สาธิต แบบทดสอบ ฯลฯ ทั้งนี้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าไปพัฒนารายวิชาของตนเอง
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้   
 

รูปที่ 1  ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
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รูปที่ 2  ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3  หน้าต่างการน าเสนอเนื้อหา   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4  หน้าต่างใบงาน/ใบปฏิบัติการ   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5  หน้าต่างกิจกรรมการสอนออนไลน์ที่มีการสาธิตและ
ฝึกปฏิบัติ   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
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รูปที่ 6  หน้าต่างการน าเสนอกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 

 
2. ใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 

รูปที่ 7  หน้าต่างแบบทดสอบก่อนเรียน   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  หน้าต่างแบบทดสอบหลังเรียน   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  หน้าต่างแบบทดสอบหลังเรียน   
ที่มา : นิพนธ์ (2560) 
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3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่
เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 และ 1/2560 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ านวน 30 คน 

4. หาค่าพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นของผู้เรียนโดยอาศัยการหาค่า t-test (แบบ Dependent Samples) เป็น
การพิจารณาดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ โดยท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test แบบ Dependent Samples หากมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนั้นมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนอย่างเชื่อถือได้ (เผชิญ กิจระการ, 2546)  

5. หาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) โดยการหาพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึนของนักเรียนโดยอาศัย
การหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีสูตรดังนี้ 

                
การหาค่า E.I เป็นการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะที่ว่าเพ่ิมข้ึนเท่าไร ไม่ได้ทดสอบว่าเพ่ิมขึ้นอย่างเชื่อถือ

ได้หรือไม่ วิธีการอาจแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปของร้อยละ (เผชิญ กิจระการ, 2546) 
 

ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

นศ. คนที ่ คะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลังเรียน 

คะแนนเตม็ 100 คะแนนเตม็ 100 

1 33 80 

2 25 78 

3 44 78 

4 55 77 

5 23 63 

6 32 81 

7 21 68 

8 38 77 

9 19 78 

10 29 68 

11 15 79 

12 14 69 

13 26 79 

14 35 76 

15 21 68 

16 22 77 

17 23 76 

18 32 80 

19 34 79 

20 24 84 

21 14 73 

22 17 79 

23 18 79 

24 15 77 

25 16 77 

26 25 80 

27 34 76 

28 10 72 

29 8 70 

30 55 88 

คะแนนรวม 777 2286 

คะแนนเฉลี่ย 25.9 76.2 

ดัชนีประสทิธิผล (E.I) 0.679 

ร้อยละของคะแนนที่

เพิ่มขึน้ 

67.9 

ดชันปีระสทิธผิล (E.I) =    ผลรวมของคะแนนหลงัเรยีนทุกคน – ผลรวมของคะแนนกอ่นเรยีนทุกคน 

                                     (จ ำนวนนกัเรยีน x คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนกอ่นเรยีนทุกคน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ได้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีเนื้อหารายวิชาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม, 2560) 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

ผู้เรียนที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พบว่าอัตราร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดงว่านักศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9 (นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม, 2560) 

3. ได้สื่อเสริมหรือการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกท่ี ทุกเวลา เรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน หรือเรียนทบทวนได้ และน าหลักการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนและน าหลักการเรียนรู้อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

 

อภิปรายผล  
 จากการด าเนินงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบน

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสมสาธิต เสียง ข้อความ กิจกรรม
สาธิต แบบทดสอบ ฯลฯ ทั้งนี้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าไปพัฒนารายวิชาของตนเอง
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทีเรียนระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปผล
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอัตราร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้น 
0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9 

 

สรุป  
จากผลการด าเนินงานที่ได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนในชั้ นเรียนปกติ พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะในการเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถน าไปพัฒนารายวิชาได้โดยการสร้างสื่อผสม เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดสถานการณ์ให้สอดคล้องกับ
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รายวิชาเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมหรือการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้นอก
หอ้งเรียน หรือเรียนทบทวนได้ และน าหลักการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาอ่ืนและน าหลักการเรียนรู้อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 
โดยการน าเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

บรรณานุกรม  
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม,อธิปัตย์ ฤทธิรณ. (2558). การสอนเสริมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต 

รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง . การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 และการสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์ วิชาการ ครั้งที่ 7 งานวิจัย ช่วย
ไทย เศรษฐกิจอุดม สังคมยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, หน้า 483-
487.  

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม.(2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยใช้ระบบการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, หน้า C-524-C-529.  

เผชิญ กิจระการ. (2546). ดัชนีประสิทธิผล.เอกสารประกอบการสอน . ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
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ผลส าเร็จจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
Successful implementation of Research into Academic service and Teaching  

and Learning. 
 

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม1 (NIPON PIMBAOTHAM)1 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ E-mail : nipon.pi@rmuti.ac.th 1 

 

บทสรุป  
 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สามารถน าไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงได้เขียนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม  2) เพ่ือน างานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอน  3) เพ่ือน างานบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน  
  กระบวนการด าเนินการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง น าหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าอง
ความรู้ในการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน น าองค์ความรู้ที่ได้จากการท างานวิจัยมาประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการเรียน หรือการน าไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่
นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม น าองค์ความรู้ที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียนข้อเสนอหัวข้องานวิจัย 
 

Summary  
  The used of research in the academic service to the society and the use of knowledge in 
the teaching and learning as a guideline for good practice that can be used in various tasks. The 
authors have written guidelines for good practice in bringing research to use in this service. 1) To 
bring knowledge from research to use in academic service and technology transfer to society. 2 ) 
To apply research in teaching and learning. 3) To use academic services for teaching and learning. 
   The process of bringing knowledge from the research. The Development of Information 
Aspects Computer Assisted Instruction of Computer Technology Subject for Rajamangala 
University of Technology Isan Surin Campus. To the agency Educational institutions need to 
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develop teachers - teachers and educational personnel in Surin and neighboring provinces. The 
topic of training is used in teaching and learning in related subjects to bring knowledge in academic 
service to teaching and learning. The knowledge gained from the research work applied to the 
teaching and learning of Computer-Assisted Instruction. Used to illustrate the process involved in 
developing computer-assisted instruction for students to use in their study. Or use in the topic of 
computer thesis. The students will be taught as a lecturer and assistant lecturer on the topic of 
the students. To train students to have skills and experience in training. The knowledge that has 
been exchanged learning with the instructors in various professions. The proposed research 
proposal. 
ค าส าคัญ  การบริการวิชาการแก่สังคม  การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  การน าวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  
การน างานบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

บทน า  
 กระบวนการด าเนินการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการใน แผนปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ และเสนอของบประมาณ
จาก มทร.อีสาน อีกจ านวน 1 โครงการ น าหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าองความรู้ในการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น น าองค์ความรู้ที่ได้จากการท างานวิจัยมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการเรียน หรือการน าไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
ให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม น าองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสาย
วิชาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 ได้รับอนุมติให้จัดท า 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 478,100 บาท และเสนอหัวข้องานวิจัยประจ าปีงบประมาณ
แผ่นดิน 2561 ได้รับอนุมติให้จัดท า งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บช่วยสอนออนไลน์เพ่ือฝึกทักษะ ตัวอักษรภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
533,800 บาท 
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วิธีการด าเนินงาน   
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 
   1.1 จากการด าเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ซึ่งน ามาใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ผู้จัดท าได้ เสนอขออนุมัติโครงการเข้า
แผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2558  
   1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558  
   1.1.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2559  
   1.1.4 มี โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ร้องขอให้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดท าจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559  
   1.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2560  
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  1.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าองค์ความรู้ในการบริการวิชา
การมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
  1.4 วางแผนการในการยื่นเสนอข้อเสนองบงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินจ าปี 2560 
 2. กระบวนการของการปฏิบัติ (Do) 
  2.1 ด าเนินการองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดหัวข้อในการน าไปใช้ฝึกอบรมตามโครงการที่ได้จัดขึ้น โดยเรียนเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม เช่น 
   2.1.1 กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   2.1.2 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ CourseLab 2.4 
   2.1.3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate CS5 
   2.1.4 การสร้างสื่อกราฟิกเพ่ืองานด้านการศึกษา 
   2.1.5 การสร้างเว็บไซด์ส าเร็จรูปเพื่องานด้านการเรียนการสอน 
   2.1.6 การใช้ Google Apps for Education 
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    2.1.7 การสร้างสื่อวีดีทัศน์  
   2.1.8 การสร้างบทเรียนบนสมาร์ทโฟน 
 

 
การบริการวิชาการ ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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การบริการวิชาการ ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาคร-ูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 
 

  2.2 น าหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน า
องค์ความรู้ในการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  เพ่ือน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ   
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
  2.3 น าองค์ความรู้ที่ ได้จากการท างานวิจัยมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการเรียน หรือการน าไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
ให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม 
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นักศึกษาน าไปใช้ในการเรียน หรือการน าไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาท่ีเรียน ได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ 
 
  2.4 น าองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่าง  ๆ ที่ได้
เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 

 
 3. ข้ันตอนของการตรวจสอบ (Check) 
  3.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2558 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท 
   3.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 17,800 บาท 
   3.1.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2559 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท 
   3.1.4 มี โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 33 ได้ร้องขอให้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดท าจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนส าหรับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 ได้ รับอนุมัติงบประมาณ 
50,000 บาท 
   3.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2560 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท 
  3.2 ใช้แบบประเมินในการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการมีค่าความพึง
พอใจ มากกว่า 3.51 แล้วน าข้อเสนอแนะและปัญหามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เช่น  เสนอแนะให้เพ่ิมจ านวน
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วันในการจัดอบรม อยากให้มีการจัดอบรมทุกปี เสนอให้มีการอบรมโปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น 
  3.3 ตรวจสอบผลการเรียน (มคอ.5) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่น างานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ยกตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หรือการท าปริญญานิพนธ์ 
  3.4 ตรวจสอบผลการเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่น างานบริการวิชากรและที่เป็นวิทยากร
และผู้ช่วยวิทยากรมาใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
หรือการท าปริญญานิพนธ์ และมีทักษะในการเป็นวิทยากรและมีความรู้ในเรื่องที่ได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 
  3.5 ตรวจสอบการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนในสายวิชาชีพต่างๆ ที่ได้
เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 ว่าสามารถท่ีจะเป็นหัวข้อที่จะเสนอเป็น
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2560 ได้รับการอนุมัติสนับสนุนเป็นงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
งบด าเนินการ 478,100 บาท 
  4. การด าเนินการให้เหมาะสม (Action) 
  4.1 น าข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้จัดท างานวิจัยมาปรับปรุงให้งานวิจัย
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   4.2 น าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมมาปรับปรุงแก้ไข เช่น การเพ่ิมเวลาในการอบรม การอบรม
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
และแก้ปัญหาการไม่เพียงพอของคอมพิวเตอร์ โดยการออกไปอบรมให้กับสถานศึกษาที่ต้องการ หรือขอใช้สถานที่
งานวิทยบริการ และให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาอบรม  
  4.3 จัดให้นักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องลองจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือให้กับสมาชิกชมรม รุ่นน้องที่สนใจ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความต้องการอบรมโดยมี
อาจารย์คอยดูแล  แนะน าและให้ค าปรึกษา 
  4.4 น าไปสู่การเขียนข้อเสนองานวิจัยในปีถัดไป 
   4.5 น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่ต้องการ เช่น 
   4.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่ปฐมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 
   4.5.2 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
   4.5.3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
   4.5.4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง 
 

สรุป  
 1. ด าเนินการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับหน่วยงาน 
สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และ
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จังหวัดใกล้เคียง ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการใน แผนปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ และเสนอของบประมาณจาก 
มทร.อีสาน อีกจ านวน 1 โครงการ 
 2. น าหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าองความรู้ใน
การบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 3. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการท างานวิจัยมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นักศึกษาน าไปใช้ใน
การเรียน หรือการน าไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็น
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ใน
การฝึกอบรม 
 4. น าองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียน
เสนอหัวข้องานวิจัยประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. พิจารณางานวิจัยที่ได้ด าเนินการว่ามีองค์ความรู้ส่วนใดบ้างที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
บริการวิชาการหรือการเรียนการสอนได้บ้าง 
 2. เสนอของงบประมาณเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผนดิน หรือ
งบอ่ืนๆที่เปิดโอกาสให้ยื่นข้อเสนอ 
 3. วางแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ว่าสามารถน าความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการไป
ใช้การเรียนการสอน 
 4. วางแผนการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการทั้งเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในเรื่องที่
นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญ  
 5. ส ารวจหน่วยงานที่ต้องการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบฟอร์มร้องขอ 
 6. มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
 7. มีการปรับปรุงจากผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมาให้ดีขึ้น  
 8. มีการต่อยอดโดยการน าองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ ของผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่างๆที่สามารถน ามารถ
เขียนเป็นข้อเสนองานวิจัยหรือของบประมาณในการด าเนินโครงการต่อไป 
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เอกสารประกอบผลงาน 
1. มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
2. มคอ.5 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

3. แบบส ารวจข้อมูลความต้องการขอรับปริการวิชาการ 
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4. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

   

 

572 

6. งานวิจัยงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 

 

 
บรรณานุกรม  

- ไม่มี  - 
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การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด CDIO 
Curriculum development under CDIO conceptual framework 

 
จิณณพตั โรจนวงศ์1  

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 

 

บทสรุป  
 การพัฒนาหลักสูตร ภายใต้กรอบแนวคิดแบบ CDIO ท าให้เกิดความสอดคล้องกันของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ส าคัญ คือ 1) การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 2) การก าหนดรายวิชาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา 3) การวัดผลและประเมินผล และ 4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ โดยเน้นการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องการเรียนรู้แบบ Active 
learning เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ ช่วยเพ่ิมความ
สอดคล้องของรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จากกรอบแนวคิด CDIO ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญต่อการก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผล ก่อนที่จะ
ออกแบบการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สอนต้องก าหนดวิธีการวัดผลที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
และเป็นการวัดผลที่ท าให้ผู้สอนมองเห็นทักษะของผู้เรียนอย่างชัดเจน ก่อนน าไปพิจารณาเพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

Summary 
 Curriculum development under CDIO conceptual framework helps making a concordance 
of all four important processes which are 1)  graduate attributes setting 2)  courses planning and 
course objective Setting 3 )  evaluation and assessment and 4 )  design teaching and learning 
methods which can help students achieve the graduate attributes goals. Active learning is focused 
because the students can actively participate in their class room. All processes will increase 
concordance of the courses to make students learn continuously and reach the aims of graduate 
attributes. CDIO conceptual framework gives the first precedence to plan a proper assessment for 
motivating students to show their abilities. And then the teachers can design an effective 
pedagogy by using active learning to encourage students to have the graduates attributes 
according to their curriculum. 
ค าส าคัญ :  CDIO  Active learning  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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บทน า  
 การพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน การจัดท าหลักสูตรในปัจจุบันในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังคงมีแนวทางการจัดการและบริหารหลักสูตรที่เป็นแนวทางของตนเอง ท าให้หลักสูตร
ของมหาวิทาลัยมีการพัฒนายังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันมากนัก  การน าหลักการพัฒนาหลักสูตร และการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบแนวคิดแบบ CDIO (Conceive Design Implement Operate) 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และทัศนคติ ของผู้เรียน เป็นการจัดการ
ความรู้อย่างครอบคลุม ทั้ง 5 ด้าน คือ การจัดการด้านหลักสูตร (Curriculum) การจัดการด้านการจัดการเรียน
การสอน (Teaching and Learning Method) การวัดและประเมินผล (Assessment) สมรรถนะภาพของคณะ
และผู้สอน (faculty competency) และ พ้ืนที่การเรียนรู้ (workspace) ทั้ง 5 ด้าน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดี การจัดการความรู้ในครั้งนี้ เน้นที่การให้ความรู้ในด้านที่ 1 -3 คือ การจัดท าหลักสูตร การ
ออกแบบการจัดการด้านการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยจัดท าในรูปแบบการจัดโครงการ 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ CDIO” โดยมีหลักสูตรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร คือ   

1.  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา    วิทยาเขตขอนแก่น 
2.  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ   วิทยาเขตขอนแก่น 
3.  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ   วิทยาเขตขอนแก่น 
4.  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา    วิทยาเขตสกลนคร 
5.  หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม   วิทยาเขตสกลนคร 
6.  หลักสูตรสถาปัตยกรรม    นครราชสีมา 
7.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน   นครราชสีมา 
8.  หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์  นครราชสีมา 
9.  หลักสูตรการจัดการผังเมือง   นครราชสีมา 
10.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่สารสากล  นครราชสีมา 
11.  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์   นครราชสีมา 
12.  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์นม  นครราชสีมา 
13.  หลักสูตรระดับ ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ  นครราชสีมา 
14.  หลักสูตรระดับ ปวส.สาขาช่าง   นครราชสีมา 

 
 การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ท าให้วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 14 หลักสูตร และเป็น
โอกาสที่ดีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมพิจารณา วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาหลักสูตร ก าหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมก าหนดรายวิชาที่จะท าให้เกิดความรู้และทักษะที่จ าเป็น และรวมทั้งร่วมกันออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรู้ เกิดความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 
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วิธีการด าเนินงาน   
 วิธีการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ใช้คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO โดยการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM 
tools) ที่เรียกว่า “การใช้ที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring Programs)” เนื่องจากเป็นวิธีการพัฒนาความสามารถ 
ที่จะมุ่งเน้นการสอนหรือการให้ค าแนะน า โดยการมอบหมายให้พ่ีเลี้ยงเป็นผู้แนะน าและสอน (ระยะสั้น 2 วัน) โดย
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากร หลัก 1 ท่าน และวิทยากร ประจ ากลุ่มจ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรม 
Advancing CDIO และการอบรม Master trainer of CDIO ประกอบด้วย 
 วิทยากรหลัก รศ.ณฐา คุปตัษเฐียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 วิทยากรประจ ากลุ่ม  
 1. ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 2. ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 3. อาจารย์ฉัตราพร จันทร์นาค คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 4. อาจารย์ธีระวัฒน์ อาจปรุ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 5. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม จะรับผิดชอบกลุ่มของผู้เข้ารับการให้ความรู้ จ านวน 2 กลุ่ม 

 
วิธีการจัดการความรู้ 

 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) การบ่งชี้ความรู้ เกิดจากการประชุมร่วมกันของกลุ่ม

วิทยากรทั้ง 5 คน คือ ดร.จิณณพัต ดร.ถนอมศักดิ์ อาจารย์ฉัตราพร อาจารย์ธีระวัฒน์ และ ดร.จารุพงษ์ หลังจาก

วิทยากรทั้ง 5 คนได้เสร็จสิ้นการอบรมความรู้การจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบแนวคิดแบบ CDIO โดยมีการ

ประชุมกลุ่มย่อย และจัดการอบรมกลุ่มย่อยให้กับบางหลักสูตร จึงท าให้พบประเด็นส าคัญคือ การพัฒนาหลักสูตร

อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทุกขั้นตอนที่สอดคล้องกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรไปใน

ทิศทางเดียวกัน และที่ส าคัญ “การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการวางแผนการเรียนรู้ที่ดี การ

ออกแบบการวัดผลประเมินผลและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิพภาพ” จากประเด็การบ่งชี้ความรู้ดังกล่าว จึง

ก่อให้เกิดการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) โดยการทบทวนความรู้ที่ได้รับ
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จากการอบรม Advancing CDIO และ Master trainer CDIO และเพ่ือรวบรวบข้อมูลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน

การจัดการความรู้ โดยการใช้ work sheet (ณฐา คุปตัษเฐียร. 2560) ดังนี้ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

 

การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้ CDIO Skill set 

 

 การวางแผนหลักสูตรแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  

 

 

577 

 
การวางแผนกิจกรรมเสริมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Constructive Alignment 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

      ตัวอย่างการวัดผล ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 

   

 

578 

การจัดความรู้ในให้เป็นระบบ นั้นจากการจัดท าโครงการและมีการแลกเปลี่ยนความรู้และกลั่นกรอง
ความรู้ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม จึงท าให้ได้แนวความคิดในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบ CDIO มาพัฒนาหลักสูตร รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนของ มทร.อีสาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรียนรู้ จากการจัดการความรู้ดังกล่าว ท าให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีระบบและมีความ

สอดคล้องกันของข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
และเพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตให้เกิดข้ึนตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งทีส าคัญคือ การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตรโดย
พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ (Steep Analysis) ทางหลักสูตรต้องค านึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคตอย่าง
น้อย 4 ปีข้างหน้าที่บัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา มีการออกแบบวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม ที่สามารถวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสิ่งส าคัญคือ ผู้สอนต้องน าข้อมูลวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ได้
ออกแบบไว้ มาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นให้เห็นอย่างเป็นประจักษ์เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงออกมา ให้ผู้สอนได้เห็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดไว้  
 
 
 
 

Steep Analysis 

การก าหนดคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

การวางแผนหลักสูตรแบบบูรณาการ 

การวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

Constructive Alignment 
 

เล่มหลักสูตร มคอ.2  

ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  
(Curriculum mapping) 

ก าหนดรายวิชาและวัตถุประสงค์รายวิชา/
กิจกรรมเสริม ในแผนการเรียนรู้ตลอด 4 ชั้นปี 

 
การท า 

มคอ.3 
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สรุป  
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบัน จ าเป็นต้องวิเคราะห์ (Steep 
Analysis) ข้อมูลในทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี (หรือเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์
ของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะส่งผลไปยังการก าหนดรายวิชา 
ก าหนดการวัดผลประเมินผลและการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และทุกประเด็นดังกล่าวต้องสอดคล้องกัน เพ่ือให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้และทักษะที่สามารถ
แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นประจักษ ์
 

บรรณานุกรม 
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บทสรุป 
 การเข้าร่วมเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งผลให้
งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอกสารทางการศึกษา กรณีเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา ได้แก่ (1) ใบแสดงผลการศึกษา (2) 
ใบรับรองคุณวุฒิ และ (3) ใบปริญญาบัตร โดยเครือข่ายเกือบทั้งหมดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใบละ 50 บาท ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใบละ 20 บาท ดังนั้นงานทะเบียนและ
ประมวลผล จึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานอีกครั้ง พบว่ากระดาษที่จัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา
ดังกล่าวขาดความเหมาะสมหากจะเพ่ิมราคาค่าธรรมเนียม ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บใบละ 20 บาท 
นอกจากเป็นอัตราที่ถูกมากแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขอเอกสารไปเป็นจ านวนมากโดยขาดความค านึงถึง
ความส าคัญและตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอกสารทางการศึกษา กรณี
เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา ของงานทะเบียนและประมวลผล ท าให้ได้รับการพัฒนากระดาษเป็นแบบฝังลวดลายน้ า 
ซึ่งยากต่อการปลอมแปลงและมีเอกลักษณ์รูปแบบสวยงาม เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเป็น
ใบละ 50 บาท โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ขอเอกสารทางการศึกษาเห็นพ้องเป็นแนวทางเดียวกันว่า 
คุณภาพกระดาษและความปลอดภัยของเอกสารดีขึ้นจริง ซึ่งมีความเหมาะสมกับราคาท่ีปรับเปลี่ยนไป 
 

Summary 
 Rajamangala University of Technology have 9 campuses around Thailand. The office of 
Academic Promotion and Registra of Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI) joined 
with 9 campuses network of Registrar and Evaluation. The topic exchange of learning about 
educational documents, as (1) official transcript of record, (2) certificate of qualification, and (3) 
graduation certificate. All Registrar and Evaluation network charge the educational document rate 
of 50 baht per each except RMUTI have been charging at the rate of 20 baht per each. So the 
registration and processing of RMUTI have extended to learning exchange again. They found that 
the documents paper is not reasonable to increase the rate of fee. Therefore, the educational 
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document rate of 20 baht per each is very cheap. Consequently, many graduates have requested 
a lot of educational documents, without awareness and the regard for their importance. For this 
reasons, the RMUTI educational documents paper have changed to the security paper. Besides 
the security paper is difficult to forge and has a unique style that is suitable for changing rate of 
fee to 50 baht per each. Moreover, the satisfaction survey of the educational documents applicant 
that represented all agree with improved paper quality and document security, which is 
appropriate to the adjustment price. 
 

บทน า 
 งานทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน 9 
มทร. เพ่ือสรรหา คัดกรอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของการด าเนินงานในส่วนของงานทะเบียน
และประมวลผล และ 9 มทร.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการส าเร็จการศึกษา  การออกเอกสารทางการศึกษา  
การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา  และค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการศึกษา  จากการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท าให้ทราบว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการ
ศึกษา ฉบับละ 20 บาท  ส่วนอีก 8 มทร.  จัดเก็บเอกสารฉบับละ 50 บาท  จึงเป็นเหตุผลให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล  น าประเด็นดังกล่าวเสนอวาระเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(CEO) เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการปรับค่าธรรมเนียม  ซึ่งมีมติเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา   
 เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติที่ดีในการรวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมี 3 วิทยาเขตในสังกัดคือ วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขต
ขอนแก่น  และวิทยาเขตสกลนคร และได้แนวปฏิบัติในการออกเอกสารทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยกระบวนการด าเนินการคือ มีการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแต่ละวิทยาเขตเห็นควรว่าเมื่อมี การขึ้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก 20 บาท เป็น 50 บาท  ควรต้องพัฒนาเอกสารทางการศึกษา เพ่ือให้มีเอกลักษณ์  
ยากต่อการปลอมแปลง เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็น
เอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ซึ่งในปัจจุบันมีการปลอมแปลงวุฒิทางการ
ศึกษา เพ่ือไปน าปรับฐานเงินเดือน หรือใช้ในการศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก  กระบวนการต่อมาคือการวิเคราะห์
ความรู้จากบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  รวมถึงบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบริษัทที่มาน าเสนอรูปแบบเอกสาร
ทางการศึกษาของแต่ละบริษัท  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ หรือความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลโดยตรง (Tacit 
Knowledge)  เพ่ือให้ได้เอกสารทางการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อได้
ข้อสรุปในการด าเนินงานแล้วด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเสนอต่ออธิการบดี   เพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสาร
ทางการศึกษาท่ีปรับปรุงและพัฒนาเอกสารทางการศึกษาดังนี้ 
 1.  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 2.  ใบรับรองคุณวุฒิ 
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 3.  ใบปริญญาบัตร 
 เมื่อได้เอกสารทางการศึกษาที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ได้จัดท าหนังสือไปยังวิทยาเขต  เพ่ือให้ใช้เอกสารทาง
การศึกษา : เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้คือบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลทั้ง 4 วิทยาเขต  
รวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ  และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเกิดความคุ้มค่า  เนื่องจาก
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจ านวนปริมาณมากท าให้ราคาถูกลง สามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า  
อีกทั้งรูปแบบ คุณภาพของของเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันไม่มีความแตกต่าง 
 

วิธีด าเนินงาน/ข้ันตอนการท างาน : 
 1. วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยใช้แบบ บันทึกเรื่องเล่า เพ่ือ
สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง แนวปฏิบัติที่ดี ที่มีในตัวของบุคลากรภายในงานทะเบียนและประมวลผล และ
บุคลากรงานทะเบียนที่วิทยาเขต   
 2. ด าเนินการการจัดการความรู้ โดยด าเนินการเปรียบเทียบลักษณะของเอกสารที่แต่ละบริษัทมาน าเสนอ
พร้อมใบเสนอราคา เพ่ือให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ มีเอกลักษณ์ ยากต่อการปลอมแปลง  สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็น
เอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเกิดความคุ้มค่า 
 3.  มอบหมายผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่ออธิการบดีและด าเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งในเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา 
 4.  แจกจ่ายเอกสารให้วิทยาเขต   
          5.  ประเมินผล  เพ่ือน ามาแก้ไขและพัฒนา 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลที่ได้จากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : ผู้ส าเร็จการศึกษา คือ ได้เอกสารทางการศึกษามีรูปแบบ 
คุณภาพของกระดาษเหมือนกันทั้ง 4 วิทยาเขต  จากเดิมใช้กระดาษลายน้ าแบบธรรมดา ไม่มีลายลิขสิทธิ์ ในการ
ออกเอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  และใช้กระดาษที่ไม่มีลายลิขสิทธิ์ในใบรับรองคุณวุฒิ และใบ
ปริญญาบัตร  เมื่อปรับปรุงและพัฒนาเอกสารทางการศึกษาแล้วท าให้ได้เอกสารให้มีเอกลักษณ์  ยากต่อการปลอม
แปลง  มีลายลิขสิทธิ์เฉพาะในตัวเอกสาร  เปลี่ยนตราสัญญลักษณ์จากขาวด า ให้เป็นภาพสี  เมื่อถ่ายเอกสารจาก
ต้องฉบับจริง  สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อีกทั้งและ
ยังการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณมาก  ท าให้ราคาถูกลง  
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากในเบื้องต้น เพราะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้อย่าง
ชัดเจน เอกสารมีรูปแบบที่สวยงาม  เหมาะสมกับราคา  บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้สะดวก และรวดเร็ว 
และคุณภาพของเอกสารดีขึ้น  ซึ่งจากการประเมินสภาพการท างานแล้วเห็นควรว่าหากมีการปรับปรุงเอกสาร
ทางการศึกษา  ประเภทอ่ืนๆ  ด้วยในปีการศึกษาต่อไปก็จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป 
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สรุป 
 ผลส าเร็จของงานที่ได้จากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา  เกิดขึ้นจาก
บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลทั้ง 4 วิทยาเขต มีความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนางานที่ท าอยู่ให้มี
ความก้าวหน้า  โดยต่อยอดการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ  ผู้บริหารให้ความส าคัญ  
ส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อน  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกกสารผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ด าเนินการไปแล้วนั้น  จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ควร
พัฒนารูปแบบของเอกสารต่อไป  คือการเพ่ิมความปลอดภัยของเอกสารอีกขั้นหนึ่งคือ  การเพิ่มบาร์โค้ด  ใน
เอกสารทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกจากวิทยาเขตไหน  เป็นเอกสารอะไร  เป็น
เอกสารของใคร   ซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตที่งานทะเบียนและประมวลผล จะด าเนินการปรับปรุงเอกสารทางการ
ศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9  มทร. 
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ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการตรวจสอบและรวบรวมรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 
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รูปแบบเอกสารฉบับเดิม 
ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript) 

ผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่ 
ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript) 
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รูปแบบเอกสารฉบับเดิม 
หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่ 
หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

กระดาษพิมพ์เอกสารสีขาว 
ขนาด A4  (80 แกรม) 
ใช้ส าหรับออกเอกสาร 

หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 

กระดาษ Security แบบมีเส้นใยไฟเบอร์และ 
ซ่อนลายน้ า ขนาด A4  ( 120 แกรม)ใชส้ าหรับ 
ออกเอกสารหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 
(เมื่อน าไปถ่ายเอกสารหรือสแกนไฟล์จะปรากฏ 

ลายน้ า RMUTI  ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร) 
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รูปแบบเอกสารฉบับเดิม 
ใบปริญญาบัตร 

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่ 
ใบปริญญาบัตร 

กระดาษพิมพ์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ดุนตราทอง ขนาด 120 แกรม   

ใช้ส าหรับออกเอกสาร 
ใบปริญญาบัตร 

 

กระดาษปอนด์ (แบบซ่อนลายน้ า)  
 ขนาด 150 แกรม 

ใช้ส าหรับออกเอกสารใบปริญญาบัตร 

(เมื่อน าไปถ่ายเอกสารหรือสแกนไฟล์ 

 จะปรากฏลายน้ า 

 RMUTI  ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร) 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

589 

ประติมากรรมมวลเบา เสริมสร้างศักยภาพ SME. ไทยแลนด์ 4.0  
Lightweight Sculpture Empowering SME. Thailand 4.0 

 
ศตคุณ  เดชพันธ1์ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน E-mail address : satakhun.dt@rmuti.ac.th 

 

บทสรุป 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะยกระดับขีดความสามารถของ SME. ไทยแลนด์ 4.0  
ในกลุ่มท่ีสร้างผลงานประติมากรรมให้เติบโต เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านแนวคิด
ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ คุณค่า ให้กับงานปฏิมากรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านงานปฏิมากรรม
ต้นแบบในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านหนองโสน  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าประเด็นปัญหา
เดิมคือสินค้ามีน้ าหนักมาก มีผลโดยตรงต่อค่าการขนส่งท าให้มีต้นทุนสูง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันใน
ตลาด ผู้วิจัยจึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องคอนกรีตมวลเบาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดส่วนผสม
เพ่ือให้สินค้ามีน้ าหนักเบาขึ้นร้อยละ 40 แล้วยังพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่าร้อยละ 41.5 อีกทั้งมียังคง
ความแข็งแรง ท างานง่าย เป็นที่พึงพอใจส าหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 
 

Summary  
 Technology transfer in this project aims to raise the capacity of SME. Thailand 4 . 0  in 
create sculptures to grow. Strong and sustainable competitive capacity Through the concept of 
strengthening the identity value to the job and sculpture. The operator the sculpture master in 
this knowledge base to ban Nong Sano, Nakhon Ratchasima province. It was found that the same 
issues is the product has weight. Have a direct effect on the transportation cause high costs. To 
enhance the performance in the market competition. The researcher transfer knowledge about 
the lightweight concrete to improve the production process. And development of mix proportion 
for products with light weight 40 % and found that it can reduce the cost of production has more 
than 41.5 % and still strong. Work easily contented for producers and consumers to significantly. 
ค าส าคัญ ประติมากรรมมวลเบา  
 

บทน า 
 การขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานนับว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องผลักดันหรือ
ต้องส่งเสริมสนับสนุนในทุกมิติ ในปัจจุบันรัฐบาลได้เน้นการพัฒนาทางด้านวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และน าไปสู่โครงการสตาร์ทอัพ “Startup” คือ ธุรกิจเกิด
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ใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่มา
ของประเด็นการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฎิบัติหรือขั้นตอนในการด าเนินงานที่จะส่งผลให้ชุมชนได้รับความรู้ที่จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 
 จากการที่ผู้เขียนได้ส ารวจความต้องการของชุมชนหนองโสน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าปัญหาและอุปสรรคส าคัญของกลุ่ม ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุนหมุ นเวียน ขาด
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สินค้ามีน้ าหนักมาก ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น อัตราผลประกอบการลดลง 
ดังนั้น ในการก าหนดประเด็นการจัดการความรู้จึงได้มุ่งเน้นในด้านการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่เคยท ามา อีกทั้งได้เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลยุคนี้ ซึ่งให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของ SME. Thailand 4.0  ให้เติบโต เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดินลงสู่คณะเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผ่านโครงการ พัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้สนับสนุน
ให้อาจารย์ได้น าองค์ความรู้จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้จากงานวิจั ยไปขยายผลให้เกิดการ
พัฒนาสังคมชุมชนและต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 การด าเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวล
เบาในงานประติมากรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME. สินค้าชุมชนสู่ Thailand 4.0 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส ารวจความต้องการของชุมชน 
 ส ารวจความต้องการของชุมชนหนองโสนและชุมชนด่านเกวียน จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ จากกลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน สถานประกอบการร้านค้าชุมชน พบความต้องการของชุมชน คือได้แก่ การขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน ขาดเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สินค้ามีน้ าหนักมาก ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น 
อัตราผลประกอบการลดลง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 โครงการสตาร์ทอัพ “Startup” เพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้และค้นหาความรู้เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุมชน   
 2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 

-  ก าหนดกิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ งบประมาณ และวางแผนกรอบงาน
ภาพรวม 
 3. ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

- สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ผ่านโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได ้
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME. สินค้าชุมชน 

 4. จัดท าโครงการเสนองบประมาณด าเนินการ 
 5. ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 

- ประสานกลุ่มผู้น าชุมขน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มสถานประกอบการ นัดหมายก าหนดการ  
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- ขออนุมัติโครงการ เบิกเงินงบประมาณ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่จัดโครงการ จัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม เอกสารประกอบ แบบประเมิน 

- ด าเนินการจัดโครงการ 
- สรุปและประเมินผลโครงการ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 

 6. การแสวงหาความรู้ 
 การแสวงหาความรู้โดยผ่านกระบวนการ การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการวิชาการ 

-  ผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบล นักพัฒนาชุมชน 
-  กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างปูน 
-  กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ ร้านค้าในชุมชนหนองโสน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน ชุมชนด่านเกวียน 
- กลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธา 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การแสวงหาความรู้โดยผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์ 
 

 7. วิเคราะห์ เพ่ือจ าแนก สินค้าชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านคอนกรีตมวลเบา พบว่า 
งานประติมากรรมขนาดใหญ่ เช่น พญานาค ยักษ์ ที่มีน้ าหนักมาก สามารถประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุใน
กระบวนการผลิตได้ ท าให้น้ าหนักของผลิตภัณฑ์เบาขึ้น 
 8. ทดลองงานหล่อรูปทรงต่าง ๆ  เช่น  ตราสัญลักษณ์ งานศิลปะรูปทรงต่าง ๆ รูปพญานาค รูปยักษ์  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

592 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การผสมคอนกรีตมวลเบา 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เครื่องมือการจัดการความรู้ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
โดยให้กลุ่มช่างผู้ผลิต ลงมือปฏิบัติการในข้ันตอนการกระบวนการผลิตงานหล่อประติมากรรมคอนกรีตมวลเบา 

 
ขั้นตอนการผลิตงานหล่อประติมากรรมคอนกรีตมวลเบา 
1. เตรียมวัสดุ ตามสัดส่วนผสมที่ออกแบบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ า 
2. เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ แบบหล่อ ตาชั่ง เครื่องผสมปูน เครื่องฉีดโฟม ปั๊มลม ถังตวงโฟม ถังตวงทราย  
3. ติอตั้งแบบหล่อ โดยยึด ประกอบแบบหล่อให้แน่น ตรวจสอบรอยรั่ว 
4. ผสมปูนกับน้ า ตามปริมาณท่ีออกแบบไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมทรายผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
5. เปิดปั๊มลม แรงดันเครื่องให้อยู่ที่ระดับ 6 บาร์ 
6. ผสมน้ ายาโฟมปริมาณ 0.65 ลิตรกับน้ าปริมาณ 26 ลิตร เทลงในเครื่องฉีดโฟม 
7. ทดสอบฉีดพ่นฟองโฟมเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟองโฟม ฉีดโฟมผสมกับปูนซีเมนต์ ทราย และ
น้ า ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 2 นาที 
8. ทวนสอบน้ าหนักโดยการชั่งตวงกับกระป๋องตวงขนาด 1 ลิตร เทียบกับน้ าหนักที่ออกแบบไว้ 
9. เทคอนกรีตเข้าแบบหล่อ 
10. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วถอดแบบหล่อ 
11. ชั่งน้ าหนัก ทวนสอบเทียบกับที่ออกแบบไว้ 

  พบว่า คอนกรีตมวลเบานอกจากจะเป็นวัสดุในการงานก่อสร้างแล้วยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงาน
หล่อประติมากรรมได้สวยงาม ทั้งยังมีน้ าหนักเบา  
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  9. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหนองโสน พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน  
       10. เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านตามรูปแบบการแผยแพร่องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาแก่กลุ่มศิลปด่านเกวียน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 คอนกรีตมวลเบาที่ผสมเสร็จแล้วเทเข้าแบบหล่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การแกะแบบปฏิมากรรมมวลเบา 
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รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง น้ าหนักลดลง มีความสวยงามและพึงพอใจ 

 
 แนวคิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SME. ได้แก่ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเงินทุน การเข้าสู่ตลาด บูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารต าบล กลุ่มผู้ผลิต และสถานประกอบการ และความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการยกระดับผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริม SME. โดยภาพรวม ทั้งนี้ เพ่ือให้ SME. สามารถก้าว
ขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการ 
 ตัวอย่างที่ผ่านมากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์รูปปฏิมากรรม ดั้งเดิมชาวบ้านใช้ปูนซีเมนต์ ทราย และ
น้ า ผสมกันในสัดส่วน 1:1.44:0.4 พบว่า ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ผลิตภัณฑ์ปฏิมากรรมมีน้ าหนักประมาณ 2.3 
ตัน  ซึ่งจะมีอุปสรรคในการจ าหน่าย ได้แก่ ค่าขนส่งแพงเพราะน้ าหนักมาก เพราะต้องใช้รถเครนและแรงงานใน
การขนย้าย กลยุทธในการด าเนินงานครั้งนี้คือ การออกแบบสัดส่วนผสมให้มีน้ าหนักเบาขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรง 
ทนทาน มีความสวยงาม ท างานง่าย โดยใช้น้ ายาโฟมฉีดพ่นผสมเข้ากับมอร์ตาร์จะท าให้เกิดฟองอากาศเมื่อ
ปูนซีเมนต์แข็งตัวจะกลายเป็นช่องว่างอากาศ (Air void.) ที่มีขนาดเล็กแทรกอยู่ และมีน้ าหนักจะลดลงร้อยละ 40  
โดยสัดส่วนผสมที่ออกแบบ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์:ทราย:น้ า:น้ ายาโฟม 1:1.2:0.56:(40%) ตามล าดับ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การน าองค์ความรู้จากกระบวนการการจัดการความรู้ของอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไปเผยแพร่ให้ความรู้ในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนหนองโสน ผลการด าเนินการ ในด้านการจัดโครงการ พบว่า ด้านความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82.3  
 ด้านการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์คือ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและออกแบบพัฒนาสัดส่วนผสม
ใหม่ ส าหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มน้ ายาโฟมผสมเพ่ิมลงในมอร์ตาร์เพ่ิมท าให้เกิดฟองอากาศในคอนกรีตซึ่งจะท า
ให้คอนกรีตมีน้ าหนักลดลง โดยออกแบบสัดส่วนผสม คือ ปูนซีเมนต์:ทราย:น้ า:น้ ายาโฟม : 1:1.2:0.56:(40%)  ผล
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ที่ได้เมื่อเทียบกับสัดส่วนผสมเดิม พบว่า การเข้าไหลเข้าแบบหล่อได้ดีกว่าสูตรเดิม ส่งผลให้ลวดลายสวยงาม มี
ความแข็งแรง สามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 43 ทรายลดลงร้อยละ 52.6 น้ าลดลงร้อยละ 40 
พิจารณาต้นทุนวัสดุ พบว่าเดิมต้นทุนค่าวัสดุ  2,995 บาท สัดส่วนผสมใหม่ต้นทุนค่าวัสดุลดลงเหลือ 1,750 บาท 
ต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 41.5 นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนค่าขนย้ายและติดตั้งซึ่งมีผลโดยตรงจากน้ าหนัก
ที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามการขนส่งยังเป็นปัจจัยที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดในโอกาสต่อไป 
 เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 

- น้ าหนักผลิตภัณฑ์ลดลง ร้อยละ 40  
- ต้นทุนค่าขนส่งลดลง  
- ก าไรเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 41.5 
- คุณสมบัติด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีความแข็งแรง เบาทนทาน ไม่แตกร้าว ไม่บิด

เบี้ยว ลวดลายคมชัดตามแบบหล่อ เป็นที่พึงพอใจของผู้ผลิต 
- ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีคุณภาพ ต้นทุนลดลง สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
- ชุมชนมีรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- ต่อยอดสู่การส่งเสริมให้เกิดสถานประกอบการ SME. ในโอกาสต่อไป 

 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 
• การบูรณาการองค์ความรู้สู่แนวคิดสร้างสรรค์ 
•  อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม 
• องค์ความรู้สนองตอบความต้องการของชุมชน 
• กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• คิดค้น ปรับประยุกต์ เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมใหม่ 
• การเข้าถึงและรับรู้ถึงศักยภาพของชาวบ้านในชุมชน 
• การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนต าบลและชาวบ้าน

ในชุมชน 
 ปัญหาและอุปสรรค 
กรณีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีขนาดเล็กหรือเล็กมาก การน าคอนกรีตมวลเบามาประยุกต์ใช้ในการผลิต จะส่งผลต่อ
ผิวหรือลวดลายของผลิตภัณฑ์ไม่เรียบเนียนหรือมีรูพรุนฟองโฟมเล็กน้อยควรลดปริมาณโฟมลง  หรือขีด
ความสามารถในการลดน้ าหนักควรน้อยกว่าร้อยละ 40 
 

สรุป 
 จากผลการส ารวจภาคสนามของชุมชนหนองโสน พบว่าประเด็นปัญหาสินค้ามีน้ าหนักมาก มีผล
โดยตรงต่อค่าการขนส่งท าให้มีต้นทุนสูง จึงน าไปสู่ประเด็นในการน าองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง คือ
อาจารย์โดยการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนหนองโสน โดยการน าองค์ความรู้ไปไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดส่วนผสมเพ่ือให้
สินค้ามีน้ าหนักเบาขึ้นร้อยละ 40 และมีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 41.5 เคล็ดลับที่ ส่งผลให้ประสบ
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ความส าเร็จในการจัดการความรู้ครั้งนี้คือ ผู้มีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและออกแบบพัฒนาสัดส่วนผสมให้เหมาะสมโดยเพ่ิมน้ ายาโฟม ให้มีน้ าหนักเบาขึ้นสะดวกต่อการขนส่ง แต่
ยังคงความแข็งแรง สวยงาม อีกท้ังท างานง่ายขึ้น และส่งผลให้ลดต้นทุนวัสดุและค่าขนส่ง ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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บทสรุป 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดังนั้นการรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงมี
การก าหนดจัดท าแผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีการก ากับระบบการ
ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน รายตัวบ่งชี้ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work มาเชื่อมโยงระบบ
การรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผลที่เกิดจากการจัดการความรู้นั้นท าให้ผู้
ด าเนินงานได้เพ่ิมโอกาสการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ผลที่ได้สามารถ
น าไปประยุกต์ใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการท างานของการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในในระดับต่างๆ ได้ยิ่งขึ้น 
 

Summary 
 Internal self-assessment for education is an audit tool to certify the quality of each 
university and then reports to public. Therefore, the internal self-assessment report for education 
in a faculty level is successfully done by building a monitoring plan. This plan will oversee, control 
and follow up the faculty performances in term of each indicator. In addition, an online system 
that is Google Apps for Work was used as an information technology tool for continually collecting 
data and then linking to a performance report system, leading to both reduction of time and 
convenience. The outcomes of this knowledge management give an opportunity to review and 
audit performance information, resulting in more corrective and valuable information. Lastly, the 
outcomes can be applied to develop a work process of preparing self-assessment reports in other 
levels.  
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ค าส าคัญ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ตัวบ่งชี้, Google 
Apps for Work, Google sheet 
 

บทน า  
 เนื่องด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และข้อ 6 แห่งกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษา ซึ่งการประเมินเพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้ด าเนินการก ากับ ติดตามและพัฒนาคุณภ าพจัด
การศึกษาตามบริษัทของหน่วยงาน เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ในปีการศึกษา 2558 หน่วยงานมีการด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังขาดการก าหนดแบบ
แผนการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ขาดการทบทวนข้อมูลอย่าง
ละเอียด เกิดผลรายงานที่ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในบางตัวบ่งชี้จึงลดประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาท าให้ระดับ
คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาตามกระบวนการจัดการความรู ด าเนินการตาม
หลักการจัดการความรูของส านักงาน ก.พ.ร. จึงเกิดกิจกรรมการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวบรวมจากการ
ท างานภายในหน่วยงาน หลักการของไคเค็น (Kaizen) ซึ่งใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้ (KM tools) 
คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) โดยการพูดคุยประสบการณ์การรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพ่ือประเมินหาความเสี่ยงที่
เคยเกิดขึ้น และพัฒนาหาแนวทางการวางแผนที่ถูกต้องเพ่ือให้การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ให้พร้อมรับการรับประเมินในปีการศึกษา 2559 มากขึ้น หลังจากทบทวนปัญหาและ
ด าเนินการตามกลไกของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ซึ่งในการจัดท าแผนการ
ติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามกรอบของแผนฯ ที่ก าหนด เนื่องจากมีการก าหนดการแบ่งช่วงระยะเวลาการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงเกิด
ประสิทธิภาพความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ิมโอกาสให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้มีการทบทวน
ข้อมูลที่รายงานผลอย่างถี่ถ้วน ลดการแก้ไขข้อมูลผลรายงานที่ไม่สมบูรณ์ ในวันรับการประเมิน ผ่านการบันทึก
ข้อมูลระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกิดความรวดเร็วในการบันทึกและแก้ไข
ข้อมูลได้ทันที สามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวนมาก และป้องกันข้อมูลสูญหายได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ
การบันทึกคงอยู่ในระบบออนไลน์  
 ดังนั้น ผู้จัดท า ได้พบความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางติดตามรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือน าไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

599 

กระบวนการท างานในการปฏิบัติงานในองค์กร คือ จัดท าแผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ 
 

วิธีการด าเนินงาน   
 การด าเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน องค์กร  โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร  พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้  ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
ก าหนดกิจกรรม  ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้   

กระบวนการจัดการความรู้ 
การปฏิบัติและการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกระบวนการจัดการ

ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2548) ควบคู่กับการด าเนินงานตามกลไก
ของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 

1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร 
ก าหนดวิธีการและการด าเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยการก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการในการจัดการความรู้เพ่ือสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการความรู้
ประกอบด้วย (วิจารณ์ พาณิช, 2547) 

- เพ่ือให้คนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการท าของแต่ละเรื่อง  
- เพ่ือพัฒนางานใหม่  
- เพ่ือวิธีการท างานแบบใหม่  
- เพ่ือการน าเข้า แนวทางและวิธีการด าเนินการจากภายนอกท่ีเหมาะสม  

การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถท าโดยระดมความคิด หรือการเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ท าให้
เกิดการสร้างความคิดใหม่ การระดมความคิดสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการหาช่องว่างในการ
ด าเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้ ส าหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก และท า
ให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดยเป็นภาพองค์กรโดยรวมเป็นที่ตั้ง  

คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการระดมความคิดผ่านการประชุมวิเคราะห์ปัญหา จากการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวบรวมจากการท างานภายในหน่วยงาน คือ ประสบการณ์การรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ควบคู่การน าปัจจัยน าเข้า
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ด้านการวางแผนคุณภาพ (P) โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้ (KM 
tools) คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) เพ่ือทบทวนปัญหา ประเมินหาความเสี่ยงที่เคย
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เกิดข้ึน ปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาเพ่ือหาแนวทางการวางแผนที่สะดวก และรวดเร็วเพ่ือให้การจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมรับการรับประเมินในปีการศึกษา 2559  
 โดยมีการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว  
 2) เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานของรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 3) มีการก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เป็นไปด้วย

ความถูกต้องและสมบูรณ์  
 4) เพ่ิมโอกาสการทบทวนข้อมูล เพ่ือลดการแก้ไขข้อมูลการรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์และถูกต้องใน

วันรับการประเมิน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ
รักษาความรู้เก่า โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่มเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้ โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น 

การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถท าได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ใน
องค์กร การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรื่องเล่า มีความต้องการที่จะหาค าตอบเพ่ือแก้ไขปัญหา ส าหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
เพ่ือให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร 
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร  

การสร้างและแสวงหาความรู้ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้
จัดประชุมหรือพูดคุย รับผิดชอบตัวบ่งชี้อีกจ านวนหลายครั้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือขจัดปัญหาและ
พัฒนาแนวทางการวางแผนเพ่ือให้การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สะดวก
รวดเร็วในการด าเนินงานพร้อมรับการรับประเมินในปีการศึกษา 2559 มากขึ้น ได้มาซึ่งองค์ความรู้ คือ การจัดท า
แผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เป็นการก าหนดระบบการควบคุมและ
ติดตามรายตัวบ่งชี้ ตามรอบปีการจัดเก็บเพ่ือรายงานผลข้อมูล (ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ) ดังรูปนี้ 
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รูปที่ 1 แผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการน า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา ท า
ความเข้าใจ 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบด าเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาบูรณา
การร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้ อธิบายถึงการท าของแต่ละเรื่อง 
 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยติดตามข้อมูลควบคู่การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ การปฏิบัติตาม
แผนงานคุณภาพ (D) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เลือกใช้ระบบจัดการ
ฐานความรู้เพ่ือบันทึกรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ คือ 
Google Apps for Work โดยการเลือกใช้ Google sheet เป็นชุดโปรแกรมส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ ก าหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการความรู้ และการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา

องค์ประกอบที ่1 การผลติบณัฑิต

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา P
A

ตัวบ่งชี้ที ่1.2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธรุกจิทีม่คุีณวฒิุ ปีการศึกษา P
A

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธรุกจิทีด่ ารง ปีการศึกษา P
ต าแหน่งทางวชิาการ A

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน ปีการศึกษา P
อาจารย์ประจ า A   

ตัวบ่งชี้ที ่1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา P
A

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา P
A

องค์ประกอบที ่2 การวิจยั

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัย ปีการศึกษา P
และงานสร้างสรรค์ A

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ P
A

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า ปีปฏิทิน P
และนักวจิัย A

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การบริการวชิาการ ปีการศึกษา P

A

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ ปีการศึกษา P
และวฒันธรรม A

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของคณะบริหารธรุกจิเพือ่การก ากบั ปีการศึกษา P

ติดตามผลลัพธท์ีต่ามพนัธกจิกลุ่มสถาบันและ A
เอกลักษณ์ของคณะบริหารธรุกจิ

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา P
A

พ.ค.60ก.ย.59

ปงีบประมาณ 2560
ปปีฏิทนิ 2560

ต.ค.58 ส.ค.59 ต.ค.59ม.ีค.59 เม.ย.59ม.ค.59 ก.พ.59 พ.ค.59 ม.ิย.59

แผนการตดิตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ รายตวับ่งชี้

ม.ิย.60 ก.ค.60ก.ค.59

กิจกรรม

พ.ย.58 ธ.ค.58

รอบการ
รายงานผล

ข้อมูล
พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60

ปกีารศึกษา 2560
เม.ย.60
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โดยพิจารณาหรือก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดนเด่นตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้สามารถด าเนินการด้วยการถอดบทเรียน ซึ่งการถอดบทเรียนน า
ความรู้ที่ได้รวบรวมและผ่านการเรียนรู้มารวบรวมและพิจารณาถึงความส าเร็จและความล้มเหลวรวมถึง
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากรโดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปน าใช้งาน  

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Apps for Work โดยการเลือกใช้ Google sheet ให้กับผู้ใช้งานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทดสอบ
การบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองจนประสบความส าเร็จในการกลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะ
ไปน าใช้งานจริง 

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็น
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้ 

การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถด าเนินการโดยการฐานความรู้ ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้
ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เข้าถึงความรู้ได้
ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง  

ปีการศึกษา 2559 มีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยระบบ
จัดการฐานความรู้ เพ่ือบันทึกรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ
ออนไลน์ คือ Google Apps for Work โดยการเลือกใช้ Google sheet  ได้มีการบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยการติดตามแผนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ ตามรอบปี
การจัดเก็บเพ่ือรายงานผลข้อมูล องค์ความรู้นี้เพ่ิมโอกาสให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้มีการทบทวนข้อมูลที่รายงานผล
อย่างถี่ถ้วนและสามารถแก้ไขความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทันที  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดท าเอกสารความรู้ 
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ เป็นระบบ เป็นการน าความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด าเนินการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ใน
องค์กร  

การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการผู้จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เพ่ือให้คณะท างานได้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงน าแนวทางติดตามรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษา 2559 และจัดท าคู่มือแนว
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ทางการด าเนินงานเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายในองค์กร ระดับต่างๆ 

7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ท าไมจึง
เกิด และรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้ตจากทั้งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวได้  

 จากการทบทวนหลังการปฏิบัติงานท าให้ผลส าเร็จเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ควบคู่การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ (C) เพ่ือน าผลการตรวจสอบ
ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
  1. เป้าหมายของการตรวจสอบ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาการ
ส่งมีความถูกต้องและสมบูรณ์ข้อมูลมากข้ึน  
  2. ข้อบ่งชี้ในการตรวจสอบความความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล   
  3. หลักเกณฑ์การประเมิน ระยะเวลาการบันทึกข้อมูลรวดเร็วที่ข้ึน  
  4. สถิติเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามีการติดตามจ านวน 2 ช่วง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2008 ท าให้หน่วยงาน จัดท าเล่มรายงานผลส่งกรรมการประเมินฯ กระชั้น
ชิดก่อนถึงวันประเมิน และในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการติดตามตามแผนฯ ตามรอบรายงานผลข้อมูล (ปี
การศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ) ท าให้หน่วยงานสามารถจัดท าเล่มรายงานผลฉบับสมบูรณ์ใช้ระยะเวลาคงเหลือ
ระยะยาวก่อนวันก าหนดการประเมิน  

การปรับปรุงการแก้ไขผลงาน (A) 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 
      การวิเคราะห์ผลกระทบภายหลังการด าเนินงานตามแผนการจัดท าแผนการติดตามรายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ พบว่าในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้ปัญหาการส่งข้อมูลลดลง การบันทึกและแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากมีความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลมากขึ้น จึงท าให้ผลส าเร็จเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558  

 2. การวางแผนการปรับปรุงงาน ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA 
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รูปที่ 2 รูปภาพวงจรการปรับปรุงงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 
 3. การจัดท ามาตรฐานและคู่มือป้องกันการบกพร่อง  

  การจัดท า Improvement Plan เกี่ยวกับกระบวนด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เพ่ือผลสรุปที่ได้รับจากกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 ผลจากการด าเนินงาน การรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดี กล่าวคือ สามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจ านวนมาก ลดเวลาการจัดส่งบันทึก
ข้อมูล สามารถใช้อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีความปลอดภัยในการบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยการจ ากัดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบเฉพาะตัวบ่งชี้
เท่านั้น สามารถป้องกันข้อมูลสูญหายได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับการบันทึกคงอยู่ในระบบออนไลน์แล้ว ที่ส าคัญ
อย่างยิ่งฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว 
 ปจจัยที่ท าให้เกิดปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  

 1. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางราย จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงท าให้การติดตามผลการด าเนินงานล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด วิธีการแก้ไข คือ มีการจัดท าบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาเพ่ือติดตามล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์
ตามรอบการรายงานผล และสื่อสารเตือนความจ าไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้โดยตรงก่อนถึงวันก าหนดส่ง 3 วันท า
การ   

 2. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางราย ยังยึดติดกับการส่งข้อมูลรูปแบบเล่มรายงาน เพราะขาดความเข้าใจใน
การการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการแก้ไข คือ อบรมวิธีการเข้าระบบและใช้งานเพ่ือบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์ 
โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทดสอบการบันทึกข้อมูลของตนเองไปพร้อมกัน 

 3. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถาบันเกิดเหตุขัดข้องชั่วคราวในระหว่างการบันทึกข้อมูล แก้ปัญหา
โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น External Harddisk หรือ USB flash drive และสามารถกรอก
บันทึกข้อมูลยังสถานที่อ่ืนที่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

นโยบายคุณภาพของ

สถาบัน 

แผนงานคุณภาพ (P) การปฏิบัติตามแผน
คุณภาพ (D) 

การปรับปรุงแก้ไข 
(A) 

วิเคราะห์ปญัหา 

วิเคราะห์ผลกระทบ ตรวจสอบคุณภาพ (C) 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพ  
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สรุป  
 การจัดท าแผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ เป็น
แนวทางการติดตามรายงานจนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือน าไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการท างานใน
การปฏิบัติงานในองคกร คือ มีการก ากับ ติดตามการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะตาม
กรอบของแผนฯ ที่ก าหนด เนื่องจากมีการก าหนดการแบ่งช่วงระยะเวลาการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงเกิด
ประสิทธิภาพความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ิมขึ้นจากเดิม ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ิมโอกาสการทบทวนข้อมูล
ที่รายงานผลอย่างถ่ีถ้วน ลดการแก้ไขข้อมูลการรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์และถูกต้องในวันรับการประเมิน 
 จากการบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work สร้างความปลอดภัยด้วยการจ ากัด
สิทธิ์ผู้เข้าใช้ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล สามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล แก้ไขและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลข้อมูลได้ทันที  
 

บรรณานุกรม  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา.  
วิจารณ์ พานิช. 2547. “การจัดการความรู้คึออะไร ไม่ท า-ไม่รู้” การจัดการความรู้  

เพื่อคุณภาพที่สมดุล. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 16 - 37 
ส านักงานส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 2548. คู่มือการจัดท า

แผนการจัดการความรู้. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การบริหารจัดการห้องประชุมด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน 
Management of meeting room with software package. Faculty of Business 

Administration, RMUTI 
 

สุพจน์ อภิรักษ์ธารา (SUPOJ APIRAKTARA) 
นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ supoj.ap@rmuti.ac.th 

 

บทสรุป  
 ในปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ ได้บริหารจัดการทรัพยากรตัวอย่างเช่น ห้องประชุมและห้องเรียน เพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส าหรับนักศึกษาทั้งคณะฯ อย่างไรก็ตามปริมาณที่
สามารถรองรับโดยเฉพาะห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีอย่างจ ากัด ส่งผลให้มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูป Google Apps 
มาใช้ในการบริหารจัดการห้องประชุม เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรห้องประชุมที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเขียนบันทึกพบว่าลดปัญหาและข้อผิดพลาดจากการขอใช้ห้อง 
 

Summary 
Currently, the Faculty of Business Administration is managing a tangible resources such as 

meeting rooms and classrooms for teaching and learning activities as well as support activities for 
all of students in the faculty. However, the number of the resources especially a large meeting 
room is limited to the needs. This leads to apply Google Apps software for managing the meeting 
room, resulting in the most efficient resource use. In addition, from the requests for using the 
room, problems as well as mistakes were reduced when compared with writing memos. 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ  ห้องประชุม  Google Calendar  Google Form   
 

บทน า  
งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน  ที่สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการควบคุมทรัพยกรที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน และงานบริหารของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ อุปกรณ์ และห้องที่สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และงานบริหาร เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด และจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างการใช้ห้องเพ่ือวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประเภท ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ซึ่งในปัจจุบันเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยกรให้คุ้มค่ามากที่สุด การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน มีการจัดการ
เรียนแบบรวมกลุ่ม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่ต้องรองรับ
นักศึกษาจ านวนมาก ต้องใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่ซึ่งห้องที่สามารถรองรับมีเพียงห้องประชุม การบริหารจัดการจอง
ห้องประชุม เดิมเป็นแบบเขียนบันทึก ซึ่งท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้ง่าย 
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ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้จึงท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการด าเนินการจัดการความรู้  
 

วิธีการด าเนินงาน   
 การด าเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน องค์กร โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร  พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้  ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
ก าหนดกิจกรรม  ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้   

กระบวนการจัดการความรู้ 

การปฏิบัติและการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกระบวนการจัดการ
ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) ประกอบด้วย 

1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร 
ก าหนดวิธีการและการด าเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยการก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการในการจัดการความรู้เพ่ือสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการความรู้
ประกอบด้วย 1) เพ่ือให้คนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการท าของแต่ละเรื่อง 2) เพ่ือพัฒนางานใหม่ 
3) เพ่ือวิธีการท างานแบบใหม่ และ 4) เพ่ือการน าเข้าแนวทางและวิธีการด าเนินการจากภายนอกที่เหมาะสม 
(วิจารณ์ พานิช, 2547)  

การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถท าโดยระดมความคิด  หรือการเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ท าให้
เกิดการสร้างความคิดใหม่ การระดมความคิดสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการหาช่องว่างในการ
ด าเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้  ส าหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก และท า
ให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดยเป็นภาพองค์กรโดยรวมเป็นที่ตั้ง  จากการร่วมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เสนอและก าหนด
ประเด็นของกระบวนการบริหารจัดการที่ประสบปัญหา และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ได้ โดยค านึงถึงทรัพยากรองค์กรที่มีอยู่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงเสนอ “การน าโปรแกรมบริการส าเร็จรูปมาช่วยบริหาร
จัดการจองห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน” ซึ่งสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
บริหารจัดการ 4.0 ของมหาวิทยาลัยฯ  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  หมายถึง  การสร้างความรู้ใหม่  การแสวงหาความรู้จากภายนอก  การ
รักษาความรู้เก่า  โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่งเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง  โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว  สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้
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เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น  
การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถท าได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ในองค์กร 

การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องเล่า  มีความต้องการที่จะหาค าตอบเพ่ือแก้ไขปัญหา  ส าหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร  โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
เพ่ือให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร  
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รวมกลุ่มประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง เพ่ือน าเสนอและแลกเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการขอใช้งานห้องประชุมจาก
ปฏิบัติจริงในรูปแบบอย่างการท าเอกสาร บันทึก ร่วมทั้งการขอใช้ด้วยการโทรศัพท์  ทั้งในด้านผู้ใช้งาน และผู้
ควบคุมดูแล อาทิเช่น แบบฟอร์มการจองไม่ชัดเจน  ความไม่สะดวกในตรวจสอบตารางห้อง มีการใช้ห้องซ้อนทับ
กัน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบตารางห้องได้ และขาดการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ห้องประชุม พร้อมทั้ง
เสนอการเลือกใช้งาน โปรแกรมส าเร็จที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับความ
ต้องการ การใช้งานออนไลน์ การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ที่มีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน อีกท้ังมี
ระบบแจ้งเตือนทางใดทางหนึ่งเพ่ือผู้ควบคุมรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนด 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  โดยการน า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา  ท า
ความเข้าใจ  การจัดความรู้ให้เป็นระบบด าเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  มาบูรณา
การร่วมกันเพ่ือพัฒนาระบบจัดความรู้  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาหาแนวทางการก าหนดกระบวนการแก้ไข
ปัญหา 3 ด้าน  คือ 1) ด้านวิธีและข้ันตอนปฏิบัติ: แบบฟอร์มการจองไม่ชัดเจน  ความไม่สะดวกในตรวจสอบตาราง
ห้อง  2) ด้านการบริหารจัดการ : มีการใช้ห้องซ้อนทับกัน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบตารางห้องได้ 3) ด้านการ
ควบคุมดูแล : ขาดการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ห้องประชุม พร้อมทั้งเสนอการเลือกใช้งานโปรแกรมส าเร็จที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับความต้องการ การใช้งานออนไลน์ การใช้งาน
บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ที่มีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน อีกท้ังมีระบบแจ้งเตือน  
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รูปที่ 1 แนวทางการก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน 

 
โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถใช้งานส าหรับการท าแบบฟอร์มจองห้อง

ออนไลน์ คือ Google form ที่สามารถออกแบบและตกแต่งได้ง่าย และสามารถน าข้อมูลมารายงานในรปแบบ 
Excel ซึ่งน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและโปรแกรมส าเร็จ Google calendar ส าหรับตารางการจอง มีระบบ
แจ้งเตือนทาง e-mail และ SMS ได้ พร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับห้องประชุมอ่ืนได้ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ ก าหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการความรู้ และการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา
โดยพิจารณาหรือก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดนเด่นตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร   

การประมวลและกลั่นกรองความรู้สามารถด าเนินการด้วยการถอดบทเรียน  ซึ่งการถอดบทเรียนน า
ความรู้ที่ได้รวบรวมและผ่านการเรียนรู้มารวบรวมและพิจารณาถึงความส าเร็จและความล้มเหลวรวมถึง
ข้อเสนอแนะ  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร  โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปน าใช้งาน หลังจากการปรับแต่งโปรแกรมส าเร็จรูป Google form ที่น ามาประยุกต์ใช้
เป็นแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุม และโปรแกรมส าเร็จรูป Google calendar ที่น ามาใช้บันทึกและแสดงผล
แบบตารางปฏิทินขอใช้บริการห้องประชุม โดยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปทดลองใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ทั้ง 2 โปรแกรม ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน พร้อมทดลองรายงานผลข้อมูลในรูปแบบ Excel ก่อน
น าเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ 

 แนวทางปฏิบัติและ
แบบฟอร์มการจอง 

 แบบฟอร์มบนัทกึ/ออนไลน ์

 ข้อมูลบนัทกึการขอใช้งาน 

 ตารางปฏิทนิออนไลน ์
 การแจ้งเตือน E-mail/SMS 

การจองห้อง
ประชมุ

ด้านวิธีและ
ขัน้ตอนปฏิบติั

ด้าน
ควบคมุดแูล

ด้านการ
บริหารจดัการ
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รูปที่ 2 แบบฟอร์มยื่นขอใช้บริการหอ้งเรียน ห้องประชุม และพื้นที ่คณะบริหารธุรกิจ 

 
รูปที่ 3 ตารางการใช้บริการห้องเรียน หอ้งประชุม และพื้นที ่คณะบริหารธุรกิจ 

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้ การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถด าเนินการโดย
การฐานความรู้  ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง  โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดข้อปฏิบัติ การปรับแต่งโปแกรมส าเร็จรูป 
Google form และ Google Calendar ให้สอดคล้องตามความต้องการ พร้อมน าระบบขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือให้บริการในภาคการศึกษา 1/2560 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การด าเนินการเผยแพร่ความรู้  การจัดท าเอกสารความรู้  
รวมถึงการสร้างฐานความรู้  ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นการน าความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ใช้ประโยชน์ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด าเนินการได้
โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพ่ือ
การเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ในองค์กร   ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการขอใช้ห้องประชุมทั้งการให้บริการด้วยบันทึกเอกสาร พร้ อมช่องทางดาวน์โหลด
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แบบฟอร์ม และการใช้บริการแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และได้ท าบันทึกแจ้ง
ภายในหน่วยงานอีกทางหนึ่ง 

7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น  ท าไมจึงเกิด  และรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน
อย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้จากทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวได้  โดยกลุ่มได้รวบรวมข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง เช่น สามารถด าเนินการจองห้องตรวจสอบตารางผ่านระบบการออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
การเลือกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปไม่ต้องเสียเวลาในท าสร้างระบบเท่ากับเขียนโปรแกรม สามารถน าแนวคิดการ
ใช้ระบบไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนๆ ได้  แต่ด้วยขีดจ ากัดของโปรแกรมส าเร็จรูป แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น การเชื่อมโยงระบบการขอจองห้องกับตารางจองยังคงต้องใช้บุคลากรใน
การเชื่อมโยงข้อมูล การยกเลิกการจองยังคงต้องประสานผู้ดูแลระบบโดยตรง การรายงานข้อมูลต้องด าเนินการ
ปรับแต่งรูปแบบด้วยโปรแกรมอ่ืน เช่น Excel ถ้าหากต้องการให้ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม สามารถ
ด าเนินงานด้วยระบบเองและสอดคล้องความต้องการมากท่ีสุด อาจจะต้องมีการพัฒนาโปแกรมขึ้นมาเฉพาะ 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
ระบบการบริหารจัดการจองห้องประชุม ด้วยการโปแกรมส าเร็จรูป Google Form และ Google 

Calendar ท าให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องประชุม สามารถตรวจสอบตารางและด าเนินการจองห้องได้สะดวกผ่าน
ระบบออนไลน์ สามารถลดปัญหาการจองห้องทับซ้อนโดยไม่ทราบตาราง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสามารถทราบ
ล่วงหน้าว่ามีการใช้งานห้องล่วงหน้า ท าให้จัดเตรียมห้องได้ทัน แต่ถึงจะสามารถด าเนินการจองห้องออนไลน์ได้ ก็
ยังคงต้องรับจองห้องด้วยบันทึกกระดาษส าหรับบุคลากรที่ไม่พร้อมใช้งานระบบออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลการจองกับตารางจอง และการรายงานข้อมูลยังต้องใช้บุคลากรเป็นผู้ด าเนินการ จึงควรมีการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือเกิดความสอดคล้องตามความต้องการและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม 
 

สรุป  
งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สามารถน าวิธีการจัดการความรู้มาพัฒนา

กระบวนบริหารจัดการห้องประชุม ลดการสูญเสียเวลาปฏิบัติของบุคลากรในการตรวจสอบตารางและสูญเสียกระ
ดาษในการท าบันทึกจองห้องประชุม อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเตรียมความพร้อมห้องประชุมได้ 
พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แบบไม่เสียค่าบริการ มาประยุกตืใช้กับงาน
ต่างๆ เช่น การจัดเก็บแบบส ารวจข้อมูลต่างๆ การลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ 
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การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Social engagement for sustainability of communities by using a sufficiency 

economy theory 
 

สุมาลี เอกพล1 นัฎสวญัจ์ กิตติลาภานนท์2 เกศชฎา ธงประชา3 สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์4  
ศรัญญา คมขนทด5 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชี คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน sumalee.ak@rmuti.ac.th 1  
natsawank@gmail.com2 kedchada@hotmail.com3 schayprapak@gmail.com4 eva-popeye@hotmail.com5 

 

บทสรุป  
 การจัดการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในการบริการวิชาการแก่
ชุมชนน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ผลที่เกิดจากการจัดการความรู้นั้นท าให้ผู้
ด าเนินงานสามารถออกแบบกิจกรรมและเอกสารที่ใช้จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละชุมชนเพ่ือลดความยุ่งยากและคนในชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ การการจัดการความรู้
ดังกล่าวสามารถแยกประเภทของชุมชนตามลักษณะการประกอบอาชีพได้เป็น 3 กลุ่มคือ ผู้ที่ท าอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ผู้ที่มีงานประจ า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีชั้นต้นยังสามารถน า
ความรู้ที่รับจากการการจัดความรู้มาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาในการศึกษาข้อมูลรายรับ-รายจ่ายและความ
เหมาะสมของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีของชุมชนด้วย 
 

Summary  
 Knowledge management that relates to social engagements in term of preparing 
household accountings is the one method to follow “Sufficiency Economy philosophy”. This 
paper aims to provide a guideline for procedure of producing social engagement projects. The 
results from the knowledge management are the designed both activities and documents used 
to record revenue-expense of each household that are more suitable for each community. This 
leads to reduce complications of those documents and then the communities are able to utilize 
them simply. This paper categorized communities into three groups regarding characteristics of 
occupations: agriculturists, employees and members of community enterprises. In addition, 
teachers teaching an introduction to accounting course can import this knowledge to employ as 
a case study in the course. Students enrolling this subject can analyze and discuss household 
accounting information and also evaluate those forms used to record that information. 
 ค าส าคัญ : บัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง   
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บทน า  
จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่นิยมในวัตถุนิยม ท าให้เกิดรายจ่ายที่ไม่ส าคัญกับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน

ของคนในสังคมมากขึ้น จนเกิดเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและเกินตัว ก่อให้เกิดการก่อหนี้สินของครัวเรือน ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการรู้จักประมาณตนเอง การรู้จักพอประมาณในการด าเนินชีวิตหรือที่
เรียกว่าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติตนที่เริ่ม
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการด าเนินชีวิตเป็นแบบทาง
สายกลาง คือ การด าเนินชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงการด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ตามภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : www.chaipat.or.th 
 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนจึงเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของการน าหลักการดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ดังนั้น หากทุกคนในชุมชนมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ก็สามารถใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ งที่มีประโยชน์ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตของคนในครัวเรือนหรือสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เราทุกคนก าลังเผชิญหน้า
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพ่ิมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายที่เร่ง
ผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เพ่ือให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ปี พ.ศ. 2561-2564 ในด้านการสร้างชุมชุมนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลพ้ืนฐานในการใช้จ่ายเงินของ
ชุมชุนหรือบัญชีครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลอันส าคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมในชุมชนและยึดตอบกรอบ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
ท าให้สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบัญชีได้ก าหนด
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ชุมชนเพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการต่อไป 
 

http://www.chaipat.or.th/
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วิธีการด าเนินงาน   
 การด าเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน องค์กร  โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร  พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้  ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
ก าหนดกิจกรรม  ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้   

กระบวนการจัดการความรู้ 

 การปฏิบัติและการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  มีการแบ่งกระบวนการจัดการ

ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 

ประกอบด้วย 

1) การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมายขององค์กร 

ก าหนดวิธีการและการด าเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

โดยการก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการในการจัดการความรู้เพ่ือสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้นั้นจะ

น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด  และบุคคลใดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้  เป้าหมายหลักการจัดการ

ความรู้ประกอบด้วย  

- เพ่ือให้คนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อธิบายถึงการท างานของแต่ละเรื่องได้ 

- เพ่ือพัฒนางานใหม่   

- เพ่ือออกแบบวิธีการท างานแบบใหม่   

- เพ่ือการน าเข้าแนวทางและวิธีการด าเนินการจากภายนอกที่เหมาะสม  

การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถท าได้โดยการระดมความคิดหรือการเสวนา ส าหรับการระดมความคิดเป็น
เครื่องมือที่ท าให้เกิดการสร้างความคิดใหม่และสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการหาช่องว่างในการ
ด าเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้  ส่วนการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังเพ่ือท าให้เห็นภาพความคิด
หรือความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน  

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้ การบริการวิชาการนอกเหนือจากที่เป็นพันธกิจที่

สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยฯยังก าหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยเป้าหมายหลักที่จะน าองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้าไปช่วยเหลือชุมชุมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน โดยในระดับสาขาวิชาการการบัญชีได้ด าเนินการในขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้ส าหรับการจัดการความรู้ในการ

ให้บริการวิชาการ ได้มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดหัวข้อที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามความถนัดและวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมจึงได้ก าหนดประเด็นการให้บริการวิชาการคือ “การให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน” 

อาจารย์ในสาขาวิชาบัญชีได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานและเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี
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ครัวเรือน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเพ่ือให้ทราบ

ถึงข้ันตอนและกระบวนการในการให้บริการวิชาการ 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่  การแสวงหาความรู้จากภายนอก  การ

รักษาความรู้เก่า  โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่งเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด

แจ้ง  โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงานที่รับผิดชอบ และเมื่อ

ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว  สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง

ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้

เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดดเด่น  

การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถท าได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือแหล่งผู้รู้ในองค์กร 

การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ

เรื่องเล่า  มีความต้องการที่จะหาค าตอบเพ่ือแก้ไขปัญหา  ส าหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ

ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร  โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้

เพ่ือให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร  

หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร   

ในขั้นตอนของการสร้างและแสวงหาความรู้นั้น สาขาวิชาการบัญชีได้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์แต่ละท่าน

ได้เล่าเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการในการให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน เช่น ลักษณะของรายรับ -รายจ่ายของ

ครัวเรือนหรือชุมชน วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการจัดท าบัญชีครัวเรือน รูปแบบของจากจดบันทึกบัญชีใน

ครัวเรือนหรือชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการสอบถามข้อมูลจากนักพัฒนาชุมชนของอ าเภอซึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  โดยการน า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา  ท า
ความเข้าใจ   

การจัดความรู้ให้เป็นระบบด าเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  มาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้   

ในขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น ท าให้สามารถจ าแนกประเภทของประชาชนในแต่ละชุมชน
ตามลักษณะการประกอบอาชีพซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายรับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการวิชาการโดยออกเป็น 
3 ประเภท ดังตารางที่ 1 
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ประเภทของ
ประชากรในชุมชน 

ประเภทของรายรับ ประเภทของรายจ่าย 

กลุ่มท่ี 1  
ผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและไม่
มีรายได้ประจ า 

รายรับของกลุ่มนี้จะได้รับเป็น
ฤดูกาลหรืออาจจะได้รับเป็นรายวัน
เนื่องจากการขายผลผลิต ในการ
ก าหนดรายรับของกลุ่มนี้จึงเป็น
แบบทั่วไป เช่น รายรับจากการ
ประกอบอาชีพ และรายรับอ่ืน เป็น
ต้น  

รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
รายจ่ายในการประกอบอาชีพ เช่น 
ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย เป็นต้น และ
นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เช่น ค่าของใช้ในบ้าน 
ค่าอาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
ฝากเงิน ช าระเงินกู้ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 2  
ผู้ที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปหรือมี
งานประจ า 

รายรับของกลุ่มนี้อาจจะได้เป็น
รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็
ได้ ดังนั้นในการก าหนดรายรับจึง
ก าหนดเป็นแบบทั่วไป เช่น รายได้
จากการรับจ้างหรือเงินเดือน เป็น
ต้น 

รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ค่าของใช้ ค่าอาคาร ค่าน้ ามันรถ 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฝากเงิน 
ช าระเงินกู้ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หรือการรวมกลุ่ม
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

รายรับของกลุ่มนี้เป็นรายรับที่เกิด
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
รายรับที่เกิดขึ้นในภาพรวมของกลุ่ม
สมาชิก 

รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายที่เกิดจากการลงทุน เช่น 
รายจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
ของสมาชิก ค่าน้ าค่าไฟ ค่าน้ ามัน
รถ เป็นต้น 

 
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ ก าหนดมาตรฐาน

และแนวทางในการจัดการความรู้  และการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา

โดยพิจารณาหรือก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดดเด่นตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร   

การประมวลและกลั่นกรองความรู้สามารถด าเนินการด้วยการถอดบทเรียน  ซึ่งการถอดบทเรียนน าความรู้ที่

ได้รวบรวมและผ่านการเรียนรู้มารวบรวมและพิจารณาถึงความส าเร็จและความล้มเหลวรวมถึงข้อเสนอแนะ  ซึ่ง

เป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร  โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมากลั่นกรองความรู้

ก่อนที่จะไปน าใช้งาน 

ในขั้นตอนของการประมวลและกลั่นกรองความรู้นั้น ได้น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมลักษณะการประกอบ

อาชีพของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมและสมุดที่ใช้ในการจดบันทึกรายรับ -รายจ่าย

ของบุคคลในแต่ละชุมชนให้เหมาะสมตามลักษณะการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ก่อนน าสมุดจดบันทึกรายรับ -

รายจ่ายไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองได้น าไปทดลองใช้กับชุมชนคลองบ่งพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใน
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อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาและได้ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารดังกล่าวเพ่ือ

น ามาปรับปรุง  หลังจากนั้นได้มีการน าเอาสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิชา

บัญชีการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและความเหมาะสมของสมุดบันทึกรายรับ -รายจ่ายก่อนน าสมุดไปใช้

จริง 

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้  

การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถด าเนินการโดยการใช้ฐานความรู้  ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้

ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เข้าถึงความรู้ได้

ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ  ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง     

ในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน ใช้วิธีการเผยแพร่เอกสาร

ที่ใช้ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 ผ่านทางผู้น าชุมชนส าหรับผู้ที่ไป

ให้บริการวิชาการ อันได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และนักพัฒนาชุมชนของอ าเภอ ส่วน

ช่องทางที่ 2 ผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีส าหรับให้นักศึกษาได้น าไปศึกษา 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดท าเอกสารความรู้  

รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นการน าความรู้ที่

ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์   

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด าเนินการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน

ความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ใน

องค์กร    

การจัดการความรู้ เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน ได้มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ในการจัดโครงการ รวมทั้งได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในปี  2559 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  

7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ท าไมจึงเกิด  
และรักษาจุดแข็ง  และปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไร  ส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้จากทั้งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวได้   

ในขั้นตอนการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีชั้นต้นได้น าความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไป
ถ่ายทอดให้นักศึกษาโดยการเรียนรู้จากข้อมูลทางบัญชีของชุมชนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมโดยผ่านการเรียนรู้
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จากรายรับ-รายจ่ายของชุมชนก่อน ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อมูลทางบัญชีในธุรกิจต่อไป โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการ เช่น การอธิปรายการจ าแนกรายรับ-รายจ่ายของแต่ละชุมชน การออกแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
บัญชี เป็นต้น 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจของสถาบันการศึกษา และเป็นประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลกรด้านสาขาวิชาการบัญชีเป็นบุคลากรที่ความรู้
เกี่ยวกับจากจัดท าบัญชี และต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลของชุมชนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดดังกล่าว นอกจากนั้ นยังส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยผ่านการให้บริการ
วิชาการ จึงได้มีการจัดความรู้เกี่ยวกับการบริการวิชาการในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ผลจากการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้สามารถออกแบบกิจกรรมและเอกสารที่ใช้ในการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนได้อย่าง
เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละชุมชน 
 

สรุป  
การบริการวิชาการแก่ชุมชนต้องศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนเพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้นการศึกษาบริบทของชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบั นการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

บรรณานุกรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 

4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จาก 
http://plan.rmuti.ac.th/plan_2015/?cat=22 

มูลนิธิชัยพัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จาก 
http://www.chaipat.or.th/site_content 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (2548). การจัดการความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์. 
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แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่  
Good practice for writing a research paper for publication 
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร ์
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บทสรุป 
 แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่ สรุปขั้นตอนการท างานได้ 
ดังต่อไปนี้  1) พิจารณาเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ หรืองานที่ต้องการ เผยแพร่ (ขั้น
วางแผน Plan) จากนั้น 2) เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนใน รูปแบบกาล (tense) ต่าง ๆ
ตามข้อแนะน าในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript) (ขั้นลงมือปฎิบัติ Do) หลังจากเขียนงานตาม
รูปแบบที่จัดเตรียมแล้ว 3) อ่านทบทวนบทความ ต้นฉบับที่เขียนและปรับแก้ไข ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษาอังกฤษหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพ่ือขอตีพิมพ์ (ขั้น
ติดตาม Check) ท้ายสุด 4) ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงส าหรับการด าเนินการส่งบทความวิจัย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์ในครั้งต่อไป (ขั้นทบทวน (Action) แนวปฎิบัติในการจัดการความรู้นี้จึงเป็น อีกแนวทาง
หนึ่งที่บุคลากรในองค์กรและในหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าแนวปฎิบัตินี้ไปใช้เพ่ือประโยชน์ ในการพัฒนางานด้าน
การจัดการและการพัฒนาตนเองในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติต่ อไป ทั้งนี้ เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0  
ค าส าคัญ  การเขียนบทความวิจัย  บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
 

Summary 
 Good practice for writing a research paper for publication can be summarized as 
follows. 1) The first step is called planning. Planning should be done by considering the research 
journal that related to your expertise and having scholarly peer- review process. 2) The next step 
is called doing. Doing by writing up the research paper in English after conducting the research. 
Writing a research paper in the academic writing style using tenses reccomended for each part of 
the research paper. Then preparing the manuscript. It is recommended to prepare the manuscript 
following the menuscript guidelines from the journal. 3) After that checking the format. The format 
must be used strictly follow the guidelines of journal interest. Also, the research paper needed 
to be profread by the English native speaker to check grammar and tense. Then submitting the 
completed research paper by the deadline. 4 )  The last step is action. This step allows the 
researcher to review the plan and evaluate work process, especially the English writing process  
in order to improve the work for the fulture submission. This good practice is another option 
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offering the ways for writing a research paper for publication. Hope this good practice can help 
increasing contribution to get the research papers published.  
Keywords : Writing research paper, paper for publication 
 

บทน า 
 ความรู้ในเรื่อง “แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่” นี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
คุณภาพสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ วางแผน (Plan) โดยการ เลือกวารสาร
ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรืองานที่ ต้องการเผยแพร่ จากนั้นลงมือ ปฎิบัติ (Do) โดยการเขียน
บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการ เขียนในรูปแบบกาล (tense) ต่างๆ ตามที่ผู้เขียนแนวปฎิบัติแนะน า
และตามหัวข้อที่แจ้งไว้ ในการ จัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript) หลังจากเขียนงานตามรูปแบบที่จัดเตรียมแล้ว 
ต้องมีการติดตาม (Check) โดยอ่านทบทวนบทความ ต้นฉบับที่เขียน และปรับแก้ไข ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของ ภาษาอังกฤษหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพ่ือ ขอ
ตีพิมพ์  ท้ายสุดมีการทบทวน (Action) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงส าหรับการด าเนิน การส่งบทความ
วิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์ในครั้งต่อไป 
 

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน 
 ในการจัดการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ผู้สอนถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญ นอกจากจะต้อง
เป็นผู้ที่มี ความสามารถในการสอนแล้วยังจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และเป็น
แม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนอาจารย์ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ทาง วิชาการของตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
เช่น การท าวิจัย   เมื่อท าการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงแล้วงานวิจัยนั้นจะ เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการประยุกต์ ใช้ต่อไป  ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติถือเป็นที่ยอมรับ ในแวดวงทางวิชาการหรือวิชาชีพ การน าผลงานวิจัยมา เขียน
เรียงร้อยเป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ที่เป็นการเขียนเชิงวิชาการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ อาจารย์ผู้สอน
ที่ท าวิจัยและต้องการ พัฒนางานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ  
ดังนั้น แนวปฎิบัติ ที่จะน าเสนอดังต่อไปนี้จึงเป็นแนวปฎิบัติเพ่ือพัฒนาตัวเองและเพ่ือพัฒนาการปฎิบัติงาน ใน
องค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์  
 ความรู้ในเรื่อง “แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่”  มี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
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ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านการ บริหารจัดการงานวิจัยที่
มีคุณภาพ 
 

ขั้นตอนการท างานงาน (Plan, Do, Check, Action)  
 1.  การวางแผนโดยการเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (การวางแผน Plan)  
 วางแผนโดยการตั้งเป้าหมายเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรก ส าคัญในการ
จัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript  preapration) เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และรูปแบบ ตามที่วารสารแต่ละฉบับ
ก าหนดไว้โดยจะต้องเลือกวารสารให้เหมาะสมกับศาสตร์หรืองานที่ต้องการ เผยแพร่ เพราะวารสารแต่ละฉบับมี
วัตถุประสงค์หรือ ขอบเขต (scope) ในการตีพิมพ์แตกต่างกันซึ่ง จะต้องอ่านรายละเอียดในวารสารนั้น นอกจากนี้
ควรเลือกวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับและ เชื่อถือได้ซึ่งจะมีการคัดกรองคุณภาพโดยผู้ประเมินอิสระ (peer 
review)   
 2. เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (writing a menuscript) (การน าไปปฎิบัติ Do) 
 เป็นการปฎิบัติโดยท าความเข้าใจกับองค์ประกอบในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ลงมือ
ปฎิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อเรื่องควรค านึงถึงประเด็นส าคัญของเรื่องงานวิจัยนั้น ไม่ควรตั้งชื่อเรื่อง
ยาวเกินไปและกว้างเกินไป  
  2.2 บทคัดย่อ (abstract) เป็นส่วนที่เขียนทีหลังสุด เนื้อหาในบทคัดย่อควรกล่าว ถึงปัญหาหรือ
จุดประสงค์ของการวิจัย ตามด้วยวิธีการศึกษาวิจัย  สรุปผลการวิจัยและปิดท้ายด้วย ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้   
ทั้งนี้   ให้ค านึงถึงรูปแบบและเกณฑ์ตามที่วารสารก าหนด  เช่น บาง วารสารก าหนดเนื้อหาในบทคัดย่อไม่เกิน 
250 ค า หรือ 300 ค า 
  2.3 บทน า เป็นส่วนน าที่เขียนขึ้นเพ่ือตอบค าถามท าไมจึงต้องท าวิจัยนี้ โดยต้อง ทบทวน
วรรณกรรมแบบเฉพาะเจาะจงในประเด็นที่ส าคัญและเชื่อมโยงกับงานวิจัย เนื้อหาทันสมัย พร้อมอ้างอิงแหล่ง
อ้างอิงได้ถูกต้อง และแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ปิดท้ายด้วยผลการศึกษาสั้นๆ และประโยชน์ของงานวิจัย ส่วน
นี้มักจะเขียนในรูปแบบ present tense/ present perfect tense ในการอธิบายข้อเท็จจริง 
  2.4 วิธีการวิจัย (Methods) เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพ่ือตอบค าถาม การท าวิจัยนี้ท า อย่างไร เนื้อหา
ในส่วนนี้ต้องเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ถ้ามีผู้สนใจต้องการท าวิจัย ซ ้าสามารถท าซ ้าได้  จาก
รายละเอียดที่เขียนบอกไว้ ประเด็นส าคัญในส่วนวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบ ด้วยรูปแบบการวิจัย (study design) 
กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย (population/ target group)  จ านวนตัวอย่าง (smaple size) วิธีการเลือก
ตัวอย่าง (sampling technique) เครื่องมือวิจัย (research instrument) รวมถึงการทดสอบ ความเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือวิจัย และ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล (statistical anaysis) ส่วนนี้มักจะเขียนใน รูปแบบ past tense ที่
เ ป็ น  passive voice เ ช่ น  Data for this study were gathered from 12  -  27  November 2015 .  The 
questionnaires were distributed to a total of 180 staff...  
  2.5 ผลการวิจัย เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพ่ือตอบค าถามการวิจัยนี้ได้ผลอะไรบ้าง ควร เขียน
ผลการวิจัยโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและใช้รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ แสดงผลเพ่ือง่ายต่อ
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การเข้าใจ ส่วนนี้มักจะเขียนในรูปแบบ past tense ในการรายงานสิ่งที่ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เช่น It was found that ...  หรือ As shown in Table 1, ...  
  2.6 อภิปรายผล เป็นส่วนที่ เขียนขึ้นเพ่ือตอบค าถามจากผลการวิจัยนี้ แล้วข้อ ค้นพบมี
ความส าคัญหรือมีคุณค่าอย่างไร บางวารสารสามารถเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผลไป พร้อมๆกัน ต้องศึกษา
รูปแบบของวารสารก่อนเริ่มเขียน การอภิปรายผลเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจ ของงานวิจัยเพราะเป็นส่วนที่ตีความ
ผลการวิจัย และให้ความเห็นส าหรับข้อค้นพบโดยเปรียบเทียบ กับทฤษฎี แนวคิดหรืองานวิจัยที่ผ่านมาว่ า
สอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร มีประโยชน์ อย่างไร รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ การอภิปรายผลมักจะ
เขียนใน รูปแบบ present tense (Past tense to summarise findings, with present tense to interpret 
results) เ ช่ น  This result supports and adds to the findings of Jones & Smith (1997 )  and Harris 
(2002), who showed similar results for an on-line grammar course. 
  2.7 สรุปผลการวิจัย  เป็นส่วนที่สรุปข้อมูลจากผลการวิจัยโดยย่อ และข้อเสนอแนะ ในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ส่วนนี้มัก  จะเขียนในรูปแบบ present 
simple tense ใช้อธิบายข้อเท็จจริง ส่วน present perfect tense ใช้อธิบายเขียนถึงผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงซึ่ง
ยังคงเป็นจริงอยู่ถึงปัจจุบัน  และใช้ past simple tense เขียนถึงงานวิจัยที่ได้ท ามาแล้ว  (A combination of 
tenses to highlight past research and future directions)  เ ช่ น  It can be concluded that …  หรื อ 
Pedagogical implications for teachers to recognize the existence of students’ writing anxiety  are 
presented …  
  2.8 เอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นการระบุเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงใน การวิจัย ควร
เลือกแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้  แต่ละวารสารมีวิธีการเขียนอ้างอิงที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรใช้ระบบการอ้างอิง
ตามเกณฑ์ที่วารสารก าหนด แนะน าให้ใช้โปรแกรม EndNote 
 3 เตรียมส่งบทความ (การตรวจสอบ Check)  
 ในขั้นการตรวจสอบ การเตรียมส่งบทความต้องมีการอ่านทบทวนบทความต้นฉบับ (menuscript) ที่
เขียนและปรับแก้ไขหลายๆรอบก่อนส่ง ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 4. ทบทวนการด าเนินการ (การทบทวนการด าเนินการ Action)  
 เมื่อบทความได้รับการตอบรับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ต้องทบทวนการด าเนินการเขียน บทความ
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือปรับปรุงส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไป และเป็นแนวทางให้ ผู้สนใจน าไปใช้ปฎิบัติ
ต่อไป 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ นั้น ปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ นอกจาก
ผู้เขียนงานวิจัยต้องมีความรู้ในเรื่องวิจัยแล้ว ต้องอาศัยความตั้งใจจริงเนื่องจากต้องเขียน บทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษและต้องเขียนตามเกณฑ์และรูปแบบที่วารสารก าหนด  แนวปฎิบัติใน การเขียนบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่นี้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพ่ือช่วยให้เกิด ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและรูปแบบ
ภาษาในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

 

สรุป 
 ความส าเร็จของงานจากการด าเนินการตามกิจกรรมการจัดการความรู้นั้น ได้บทความวิจัย จ านวน 2 
เรื่อง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ Nova Science Publishers, Inc. New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
กลางปี พ.ศ.  2558 จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ในรูปแบบ eBooks ในหนังสือ Linguistics and language education 
in new horizons: The link between theory, research and pedagogy, บรรณาธิการ Dr. Thao Le, Dr. 
Fan Si, and Dr. Quynh Le, Nova Science Publishers, Inc. New York ISBN: 978-1-63482-843-7 
 Chapter 15: Cross-cultural adaptation of Thai students in Australia: a qualitative study 
 Chapter 22 :  Thai teachers’ perspective on the role of grammar in English language 
teaching 
 ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัย จ านวน 2 บทความในรูปแบบหนังสือและ eBooks โดย ส านักพิมพ์ 
Nova Science Publishers, Inc. New York ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณค่าหรือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ได้มีการ
เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนทางวิชาการในระดับ นานาชาติ ทั้งนี้ งานวิจัยจะเกิดประโยชน์ใน
วงกว้างก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งบทความ วิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือ ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่อีกรูปแบบ
หนึ่งโดยมีการคัดกรองคุณภาพจากผู้ทรง คุณวุฒิและส านักพิมพ์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แนวปฎิบัติในการ
จัดการความรู้นี้จึงเป็นอีก แนวทางหนึ่งที่บุคลากรในองค์กรและในหน่วยงานอ่ืนๆสามารถน าแนวปฎิบัตินี้ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ใน การพัฒนางานด้านการจัดการและการพัฒนาตนเองในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน 
ระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 
 

เอกสารประกอบผลงาน/ รูปภาพ  
บทความวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์โดย ส านักพิมพ์ Nova Science Publishers, Inc. New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ISBN : 978-1-63482-843-7 
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บทสรุป 
 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกลุ่มกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบลเทพรักษา ด าเนินงานภายใต้โครงการ “คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ 
ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ให้น าองค์ความรู้ไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน  
 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา เป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก ซึ่งยังเป็นปัญหาในกลุ่มโดยไม่สามารถผลิตข้าวกล้องงอกให้
ปราศจากเชื้อราได้ ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับการน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อ่ืน ผู้น าเสนอในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
ชุมชน จึงได้น าทีมตัวแทนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ลงพ้ืนที่พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก จากการลงพ้ืนที่ท าให้ทราบปัญหาในหลายประเด็น จึง
เป็นที่มาให้ผู้น าเสนอได้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จนได้รับการอนุมัติ
โครงการ และน าลงพ้ืนที่ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
 ผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกส่งผลให้สมาชิกสามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างตลาดสร้างยอดจ าหน่าย
น าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมมีความสนใจในงานน ามาซึ่งหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ อาจารย์ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความไว้วางใจจากม 
มทร.อีนสาน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านและพิจารณาโครงการในปีต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกที่เข้ามารับบริการ
น าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อในโรงเรียนภายในชุมชนส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานด้านข้าวกล้องงอกได้รับ
รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานดังกล่าว 
 ความส าเร็จที่เกิดข้ึนต้องขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่
สนับสนุนทุนในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกั นแก้ปัญหาจนท าให้
โครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถสร้างเครือข่าย สร้างชุมชน ที่ดีให้กับองค์กรและประเทศชาติได้ 
ค าส าคัญ : ข้าวกล้องงอก  การบริการวิชาการ  ต าบลเทพรักษา 
 

Summary 
 The integration of community service in order to strengthen the Women Empowerment 
Funds Tambol Tepraksa operating under the project entitled “Selecting knowledge from research 
for utilization” for the fiscal year 2016 of the Institute of Research and Development, Rajamangala 
University of Technology Isan (R&D RMUTI) was conducted. The objective of the study was to 
support and promote academic staff and researcher apply their knowledge-related researches in 
terms of knowledge analysis and synthesis for public to understand easily, integrating knowledge 
to academic society, learning and teaching and research and support networking collaboration 
between internal institute of RMUTI and external institute in order to provide the academic service 
to the target group.       
 The Women Empowerment Funds Tambol Tepraksa produces the healthy food of One 
Tambol One Product (OTOP) in particular of germinated brown rice flour. However, germinated 
brown rice flour contaminates fungus and cannot use to produce other products. Therefore, the 
presenter as part of community member invites academic staff, researchers and students as well 
as representative from local government visit the place in order to study and analyze the problem 
and find out the way to solve the problem. In accordance, many problems have been figured 
out and leading to research proposal application granted by the institute of R&D RMUTI. This 
project was then supported to the group member from upstream, intermediate and downstream. 
The results showed the increase income of group member in terms of creating job, revenue, 
marketing and sale amount leading to a better life. Moreover, student as part of co-trainer 
produced the thesis topic relevant to this project and received the winner award from thesis 
competition. The presenter as an advisor of this thesis project subsequently is the professional 
of RMUTI for considering the project for the next year. In addition, the member who participate 
the training course can transfer their knowledge to community school and student got the gold 
medal (germinated brown rice flour product) from academic skill competition. The success was 
due to the support from the institute of R&D RMUTI and the presenter would like to gratefully 
acknowledge all academic staff, supporting staff, researchers, student, representative of local 
government and group member of the Women Empowerment Funds Tambol Tepraksa for the 
collaboration and networking. 
Keywords : Germinated brown rice, academic service, Tambol Tepraksa 
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บทน า 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถานบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะ
สังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ 
คือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความ
มุ่งมั่นการมุ่งสู่นโยบายระดับสากล โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ต่าง ๆ กับเครือข่ายของกลุ่มประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม เป็นพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นระบบสารสนเทศ วัสดุและพลังงาน ที่มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นประเด็นยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การเป็นแหล่ง
การศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ เป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุก
พ้ืนที่ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และสามารถแข่งขันผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพมีความสามารถการใช้
เทคโนโลยีมีคุณธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดีที่สามารถน าไปใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงได้เขียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 
(อนุรัตน์, 2558)  
 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเสื่อหวาย เสื่อทอกก หรือผลิตภัณฑ์จ าพวกอาหารสุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จาก
แป้งข้าวกล้องงอก ซึ่งยังเป็นปัญหาในกลุ่มโดยไม่สามารถผลิตข้าวกล้องงอกให้ปราศจากเชื้อราได้ซึ่งเป็นปัญหา
ส าหรับการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ส่งผลให้มีกลิ่นหืนน าไปสู่การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เร็วกว่าก าหนด 
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา มีสมาชิกประมาณ 1,200 คน รวม 13 หมู่บ้าน ซึ่งทางกลุ่มฯ มี
ความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้น าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
เป็นส่วนผสมของอาหาร การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกข้าว มีการวางแผนงาน การพัฒนาองค์ความรู้ 
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวกล้องงอก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สร้างระบบการท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันท างาน และขยาย
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ก าลังการผลิต สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้า
มาศึกษาดูงาน มีผลให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมความเข้มแข็งให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีต าบลเทพรักษา เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป (อัญชนา, 2558) 
 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังเนื่องจากเป็นต าบลที่อยู่แถวเขตตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ท าให้
ขาดการติดต่อสื่อสารราชการกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน 
ส่วนมากเกษตรกรหรือกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา ดังกล่าว ก็จะลองผิดลองถูกกันเองท ากินท า
ขายกันในหมู่บ้านแต่ก็เจอปัญหามากมายในการลองผิดลองถูก อย่างไรก็ตามการศึกษา การแก้ปัญหา คือการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพ้ืนฐานของวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมมา
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกมีความช านาญ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลัง
การผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกที่มาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือและปลอดสารพิษที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค (อัญชนา, 2558)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและคาดหวังว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ของผู้น าเสนอที่มีอยู่ไปถ่ายทอด
และช่วยเหลือกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษาได้ ผู้น าเสนอผลงานจึงได้เขียนโครงการเข้าร่วมรับ
การพิจารณาคัดเลือกขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าความเดือดร้อนของกลุ่มสมาชิกจะท า
ให้คณะกรรมการเปิดโอกาสและอนุมัติให้งบประมาณมาด าเนินโครงการได้ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา ประสบปัญหาการมีเชื้อราปะปนมากับข้าวกล้องงอก
จากกระบวนการท าแห้งของกลุ่มสมาชิก เมื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งผลให้มีกลิ่นหืนและอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์สั้น ซึ่งส่งผลต่อในเรื่องของงบก าไรขาดทุน รวมทั้งปัญหาเรื่องของเทคนิคการท าแห้งวัตถุดิบแบบดั้งเดิม
มานาน ไม่มีความแปลกใหม่และทันสมัยของวิธีการซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเสื่อมเสียได้เร็วขึ้น ใน
การศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ โดยแผนกวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น าท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการผลของ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวด้วยเครื่องมือการจัดการความรู KM tools) ได้แก่ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice, Cop), การเสวนา (Dialogue), และการเล่าเรื่อง (Story Telling) ตามวงจร
คุณภาพ PDCA คือขั้นวางแผนการด าเนินงาน ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการน าไปใช้ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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2. กระบวนการของการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
     2.1 คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยและศึกษาการน าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการ 
     2.2 เขียนโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 และเขียนแบบฟอร์ม มคอ.3 เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
     2.3 แก้ไขเอกสารโครงการ ง.8 ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการตามขั้นตอนท่ีได้เสนอไว้ในฟอร์ม ง.8 

 

 

1. ก าหนดแนวทางให้บริการตามนโยบายหน่วยงาน และวางแผนจัดท าโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ (Plan) 
1.1 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและปญัหาของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบลเทพรักษาเกี่ยวกับการผลิต 
1.2 ศึกษาแหล่งเงินทุนและเงื่อนไขการขอรับทุนเพื่อเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนบัสนุนงานบริการวิชาการ 
1.3 วางแผนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานฯ เพื่อน าองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียน 
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3. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน  (Check) 
     3.1 โครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 40,000 บาท 
     3.2 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.38 ระดับมาก 
     3.3 ตรวจสอบผลการเรียน (มคอ.5) เรื่องบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิทยากรมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
     3.4 ทบทวนการน าองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมายและช่วยกันวิเคราะห์จนได้รับงบท างานวิจัย ปี 2560  
 

 

4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงาน  (Action) 
     4.1 ส่งนักศึกษาผู้ท าหน้าท่ีผู้ช่วยวิทยากรร่วมน าเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลได้รับรางวัลชนะเลิศ 
     4.2 สมาชิกในกลุ่มน าองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อส่งผลให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าร่วมแข่งขัน ผลได้รับรางวัลเหรียญทอง 
     4.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไข เช่น สถานท่ีฝึกอบรม และระยะเวลาในการอบรม  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ให้กับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา ภายใต้
โครงการ “คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์” ส่งผลท าให้เกิดผลงานของกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านการท าแห้งของผลิตภัณฑ์และมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา และชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นจากการจัดจ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน 
ส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครั ฐ 
ความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการระหว่างชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการต่อยอดการศึกษา การบริการสู่สาธารณะ และ
ปรับใช้กับหน่วยงานอ่ืน การถอดบทเรียนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดการความรู้
ดังกล่าวสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในลักษะไตรภาคี เป็นความส าเร็จ
ของเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตในภาพรวม 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผู้น าเสนอได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมส่งผลให้กลุ่มสมาชิก
สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เดินหน้าไปได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถด าเนินโครงการไป
อย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังต าบลข้างเคียง เพ่ิมก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ เป็นวิทยากรใน
การขยายองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่ร่วมเป็น
วิทยากรมีความสนใจในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน น าไปสู่การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ และส่งผลงานเข้า
ประกวดในด้านที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ผู้น าเสนอได้รับความไว้วางใจจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านและพิจารณาโครงการในลักษณะเดียวกันในปีถัดไป คุณความดีทั้งหมด
ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ 
และงานต่อไปของผู้น าเสนอจะลงพ้ืนที่และสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากลต่อไป ดังแสดงกระบวนการทั้งหมดในภาพชุดที่ 1-4 
 

 

ภาพชุดที่ 1 เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา และประธานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี 
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ภาพชุดที่ 2 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มสมาชิก 
 

 

ภาพชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฉลากผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
 

 

ภาพชุดที่ 4 สมาชิกและนักศึกษาร่วมโครงการ การติดตามโครงการจากผู้ให้ทุน และพากลุ่มออกงานอ าเภอยิ้ม 
 

บรรณานุกรม 
รายงานประจ าปีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 2558. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาเขตสุรินทร์. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559 ออนไลน์เข้าถึงได้จาก :  http://www.mua.go.th/ohec/ วันที่ 

29 ธันวาคม 2560. 
อัญชนา อุดมทวี. 2559. “รายงานการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจลนพลศาสตร์การอบแห้งและการแปร

รูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก 3 สายพันธุ์กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลเทพรักษา”. แผนก
วิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์. 
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การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
Raise awareness and strengthen knowledge of energy conservation. 

 
สุเนตรา ทองจันทร์1  สัญชัย หม้อทอง2  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีการจดัการ Kayray_1@hotmail.com 1 
ช่างเทคนิค คณะเทคโนโลยีการจดัการ Sunchai@hotmail.com 2 

 

บทสรุป  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

ต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการ  เพ่ือลดปัญหาโลกร้อนและมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง  ดังนั้น ฝ่ายบริหาร ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการ

จัดการ  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญด้านการประหยัดพลังงาน จึงจัดโครงการปลูกจิตส านึกและ

เสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ  โดยกระตุ้นให้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน  เพ่ือความส าเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดภายในองค์กร 

 

Summary 
  The Energy and environment conservation are important and necessary for all students 
and staff. Need to cooperate in the implementation. To reduce global warming and pollution, 
which will result in better quality of life. In addition, the Office of the Dean Faculty of Management 
Technology Awareness and awareness of the importance of energy saving. Awareness raising and 
knowledge building on energy conservation. For students and staff, Faculty of Management 
Technology, By encouraging participants to gain knowledge. Understanding and motivation at a 
higher level. It also promotes change of attitude. Habits and habits To achieve the highest 
efficiency in energy efficiency within the organization. 
ค าส าคัญ : การประหยัดพลังงาน 
  

บทน า  
กิจกรรมการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

จัดท าขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการใช้พลังงานของคณะเทคโนโลยีการจัดการ  โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงาน

ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย จากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุก ๆ ปี สาเหตุมาจากการพัฒนาด้านการ

พัฒนาอาคารเรียน  การเพ่ิมจ านวนเครื่องปรับอาการพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  และความเจริญก้าวหน้า

ของวิทยาเขตที่มีการเพ่ิมจ านวนของอาคาร ห้องเรียนเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา ให้มีความ

ทันสมัยมากขึ้น  ซึ่งถ้ามองในอีกด้านหนึ่งพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นก็มาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและยังไม่มี

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  ท าให้มีการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่ายที่

เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก   
 

ทั้งนี้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรทุก
คน ต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการ เพ่ือลดปัญหาโลกร้อนและมลพิษต่าง  ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง  ดังนั้น  ฝ่ายบริหาร  ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญด้านการประหยัดพลังงาน จึงจัดโครงการปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ  โดยกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ  พฤติกรรมและความเคยชิน เพ่ือความส าเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายในองค์กร 
 

วิธีการด าเนินงาน   
1. การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan)   

  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

  - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

  - ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  

  - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน/การฝึกอบรม เป็นต้น 

2. การด าเนินงานตามแผน (D_Do)  
- ส ารวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละสาขาวิชา                                                                   
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ   

- ติดต่อวิทยากรในวันฝึกอบรม 

  - จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

  - การจัดการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 

 กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและการท างานเป็นทีม  เป็นกิจกรรมที่ 
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จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท าความรู้จักและเรียนรู้การท างานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน

โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยกิจกรรมในหมวดนี้ประกอบด้วย เกมละลายพฤติกรรม และเกมนันทนาการ

ต่างๆ  

 กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การลดใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดการสูญเสียและรั่วไหล ที่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมลดใช้พลังงานในหน่วยงานและที่บ้าน  

3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) 
4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action)  
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
 การใช้ไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีการจัดการมีปริมาณการใช้ที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  เนื่องจากการเพ่ิมจ านวน
อาคารเรียน  ห้องเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ
การมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพ่ิมมากขึ้นตามตัวเช่นกัน  แน่นอนการจะลดปริมาณการใช้ลงเป็นเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แต่การจะลดปริมาณการใช้จะเป็นไปได้ยากหากทุก
คนได้จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน  การอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษา  บุคลากรเป็นสิ่งส าคัญและคณะ
เทคโนโลยีการจัดการจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือ
สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น มีจิตส านึกที่ดี  ก่อนการอบรม
คณะผู้จัดโครงการได้สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา บุคลากรพบว่า มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์ 
การข้ึนลงลิฟต์ โดยไม่สนใจว่าจะสิ้นเปลืองไฟฟ้าหรือไม่  
 หลังจากมีการอบรมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักศึกษา  บุคลากร  การรณรงค์
ประหยัดพลังงานในบริเวณต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการจัดการการแล้วพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง   
   

สรุป  
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

ต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการ เพ่ือลดปัญหาโลกร้อนและมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง  จากการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานได้น าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรม  ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารลดค่าใช้จ่ายและมีความส านึกร่วมกับองค์กรต่อการอนุรักษ์
พลังงาน โดยผู้เข้าอบรมยังสามารถน าไปปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพ่ือการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายใน
องค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดข้ึนในองค์กร  เกิดการสื่อสารที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานใน
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องค์กร สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกนี้ ยังสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ในกิจวัตรประจ าวัน
ได้อีกด้วย 
 

บรรณานุกรม  
เฉลิมเดช  เฉลิมลาภอัศดร. (2543). การประยัดพลังงานในบ้าน.  เอกสารเผยแพร่ชุดสารน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลังงาน. รหัส NP01/13/15. 3-6. 
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จากความเสี่ยงสู่ความสุข 
Risk to happiness 

 
สุเนตรา  ทองจันทร์1     

กรรณิการ์  ก าเนิดบญุ2  
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีการจดัการ kayray_1@hotmail.com 1 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี คณะเทคโนโลยีการจดัการ Kannika Kamnoedbun@gmail.com 2 

 

บทสรุป  
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ มีความเสี่ยง

ที่จะมีจ านวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพ่ิมขึ้น  การ

สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

เทคโนโลยีการจัดการ เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลด

สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป  ก าหนดประเด็นความเสี่ยงการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความส าคัญ การพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การด าเนินงานและการเตรียมเอกสาร คณะฯ จึง

ได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและน าไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่เร็ว

ขึ้นต่อไป   

 

Summary  
The staffs of the Faculty of Management Technology who had academic position and 

retired are decreasing. At the same time, the new staffs still don’t have academic position. So 
that loss of personnel who has academic positions of the Assistant Professor level but there are 
no new staff that has academic position. This will affect the teaching and evaluation of 
educational management according to the indicators of quality assurance in education and Risk 
workload. So must have the meeting of the Risk Management Committee of Faculty of 
Management Technology to determine the level of risk that high impact and find a way to manage 
risk, to reduce the cause of risk to good management of the Faculty of Management Technology. 
Establishing the academic risk profile of the new instructors is what the Faculty values the 
development of the academic entry system. Must include understanding of the process. The 
Faculty has been working on this project to help the new teachers understand and lead to the 
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development of a faster entry system. 
 

บทน า  
การบริหารงานในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าหน่วยงานจะเผชิญกับปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพ่ือให้ความสูญเสียที่

อาจจะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรก็ 

คือ การที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลายประการที่

อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการ

ตัดสินใจ และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งความไม่แน่นอนของการด าเนินงานในองค์กร 

เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร  หรืออาจก่อให้เกิด

ทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร หรือ

ก าหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทาง

ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารและด าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงาน

ต้องน ามาใช้ในการบริหารและจัดการหน่วยงาน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือลดความเสียหายในน้อย

ที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด    

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

โดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    ซึ่งอาจมี

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  รวมถึงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ และมีความ

เสี่ยงที่จะมีจ านวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพิ่มขึ้น  การ

สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

เทคโนโลยีการจัดการ เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือลด

สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป   ก าหนดประเด็นความเสี่ยง

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความส าคัญ การพัฒนาระบบการเข้าสู่
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ต าแหน่งทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การด าเนินงานและการเตรียมเอกสาร 

คณะฯ จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและน าไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีเร็วขึ้นต่อไป   

 

วิธีการด าเนินงาน   
1) มีวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะ 6 เดือน  12 เดือน  (P-Plan) 
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (D-Do) 
3) การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ควรประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
2.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.5 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์/ปัจจัยภายนอก 

4) การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส และ
ผลกระทบจากสูงมายังต่ า เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายหน่วยงานได้ง่ายขึ้น  (C-Check) 

5) มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T มาใช้ประกอบการจัดท า
มาตรการ/แผนการจัดการ โดย 4 T ประกอบด้วย 

Take  = ยอมรับ    
Treat  = ลดหรือควบคุม 
Transfer = โอนหรือกระจาย   
Terminate = หยุดหรือหลีกเลี่ยง 

6) สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือลด
โอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

โดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย    ซึ่งอาจมี

ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุผลตามพันธกิจ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  รวมถึงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ และมีความ
เสี่ยงที่จะมีจ านวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพิ่มขึ้น  การ
สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่

คะแนน        ระดับ       ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงความเสี่ยง      

 20 – 25           5           สูงมาก 

 15 – 19           4              สูง 

10 – 14            3         ปานกลาง 

5 – 9               2             น้อย 

1 – 4               1          น้อยที่สุด 

ด้านบุคลากร 

1. บุคลากรสายวิชาการที่มตี าแหน่งทางวิชาการมี

จ านวนลดลง 

2. ระเบียบ/ข้อบังคับ/มี่การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดท าให้การ

ตคีวามที่จะน าไปใช้ไม่คลอบคลุม 

สาเหตุความเสี่ยง 

1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงาน

ภายในระยะเวลา 5 ปี มีจ านวนคอ่นข้างสูง 

2. คณะไม่ได้ก าหนดมาตรการให้อาจารยต์้องมี

ต าแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาเท่าใด 

1. การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศไม่
ถูกต้อง 
2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

และไม่ได้ศึกษาเนื้อหาท่ีปรับเปลี่ยน 
3. ขาดการสนับสนุนอัตราก าลังทดแทนสาย

วิชาการจากเงินงบประมาณ 1. ไม่มีแผนพัฒนาบคุลากร ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร – 

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพ-และอัตราก าลัง

ทดแทน 

2. ขาดมาตรการส่งเสรมิและสร้างแรงจูงใจในการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (สวัสดกิารต่างๆ, 

ค่าตอบแทน) 

3. ขาดการวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานท่ี

เหมาะสมกับการส่งเสรมิความก้าวหน้าในการท า
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ต าแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ื อลด
สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป  ก าหนดประเด็นความเสี่ยงการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความส าคัญ การพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การด าเนินงานและการเตรียมเอกสาร คณะฯ จึง
ได้จัดท าโครงการนี้เพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและน าไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

สรุป  
ปัจจัยท่ีท าให้งานส าเร็จ  

1. ผู้บริหารให้การด้านการบริหารความเสี่ยง 
2. บุคลากรมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
3. บุคลากรมีความใจ และเกิดแรงจูงใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

ผลส าเร็จของงาน 

1. ทราบความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขได้ตรงประเด็น 

2. ก าหนดวิธีการแก้ไขความเสี่ยงโดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

3. มีเอกสารที่สามารถเตรียมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

การน าไปใช้ประโยชน์  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นระบบการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งท าให้หน่วยงาน  คณะ  
วิทยาเขต  มหาวิทยาลัย มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องเปิดเผย
ข้อมูลด้านความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ในระดับล่างได้รับทราบ และสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  สิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
การบริหารความเสี่ยง คือ ต้องให้ทุกฝ่าย ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง   ทั้งนี้  
เพ่ือก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางแก้ไข  เพ่ือลดสาเหตุความเสี่ ยงบังเกิดผลดีต่อการ
บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป    
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EA การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 
 

เกียรตสิุดา  สมนา1* วัชรพล นาคทอง2  รัชนีกร  โยธาทูล3  ภาณุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ พลแสน3 
1*รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
2ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิกรรมนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
3เจ้าหน้าท่ีแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

บทคัดย่อ 
 แผนกงานนักศึกษาเป็นกลุ่มงานหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก ากับดูแล
เกี่ยวกับงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงการจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในกิจกรรมนี้ทาง
แผนกงานพัฒนานักศึกษาได้น าเอาความรู้ด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การจัดโครงการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทความฉบับนี้ กล่าวถึงการน าเอาการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท าให้รู้อย่างชัดแจ้งและการน าความรู้ไปให้เกิดเป็นทักษะ มา
ใช้กับโครงการและนักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษาได้รับประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรมนี้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังที่ว่า เชี่ยวชาญวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม และ
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, การบ าเพ็ญประโยชน์, แผนกงานพัฒนานักศึกษา 
 

Summary 
 Student Development Affairs is the one of the Faculty of Engineering and Architecture. 
The main duty is student activities, including the organization of social benefits project. In this 
activity, the student development affairs has applied knowledge management knowledge to 
make the project effective. Thus, this research is discuss the implementation of knowledge 
management. It consists of 4 steps: Socialization Externalization, Combination, and Internalization. 
This allows students get benefit directly from this activity according to the vision of the Faculty 
of Engineering and Architecture which is professional engineering, courage creative and hand’s on 
engineer of the Rajamangala University of Technology Isan. 
Keywords : knowledge management, social benefits, student development affairs  
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บทน า 
 การจัดการความรู้ คือ การบริหารจัดการเพ่ือให้คนที่ต้องการความรู้  ใช้ความรู้  ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้
ในเวลาที่ต้องการ  (Right Knowledge, Right People, Right Time) (American Promotion and Quality 
Center, APQC) โดยการน าความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 
4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ มีความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์กร เพ่ือสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม (วิจารณ์ พาณิช)  
 จากการศึกษาการจัดการความรู้ตามรูปแบบ SECI Model ของ Ikujiro Nonaka และ Hirotaka 
Takeuchi (1995) ซึ่งเป็นแนวคิดในการแปลงความรู้ระหว่าง Explicit knowledge และ Tacit knowledge ให้
เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดเกลียวความรู้ (knowledge spiral) จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศใน
องค์กรให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Knowledge Spiral (พัฒนาจาก Iku Nonaka and Hirotaka Takeuchi, 2004) 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาในคณะ 13 สาขาวิชา 17 หลักสูตร
ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีการเปิดการเรียนการสอนทั้ งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีวิสัยทัศน์ ในการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม ซึ่งสอดคล้องในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ต้องการให้บัณฑิต
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ แผนกงานพัฒนานักศึกษาจึงน าเอาหลักการของการจัดความความรู้ เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ดีมาใช้ในโครงการด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
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และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้น าองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ต่อไป 
 

วิธีการจัดการความรู้และผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดเป็นโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 ในการจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
โดยแผนกงานพัฒนานักศึกษาได้จัดให้นักศึกษาในหลากหลายสาขาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
โดยการเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพและความถนัดในแต่ละสาขา เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ การท ารั้วลวดหนาม จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การเชื่อมและซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นต้น โดยมีกระบวนการท างานเป็นไปตามแผนผังรูปที่ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กระบวนการจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
 ซึ่งการจัดท าโครงการดังกล่าว ทางแผนกงานพัฒนานักศึกษาได้น าเอาวิธีการจัดการความรู้มาใช้ในการจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพ่ือให้การจัดท าโครงการเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางจากจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดเป็น Knowledge Spiral ตามรูปที่ 1 ท าให้ได้ล าดับขั้นตอนของ
การจัดการความรู้เป็นขั้นตอนเพ่ือการจัดท าโครงการ EA การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้ 

การประชุมแผนกงานพัฒนานักศึกษาเพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่เหมาะสม 

ลงพื้นที่ส ารวจครั้งที่ 1 

ประชุมเพ่ือพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพของนักศึกษาในคณะ 

จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

ลงพื้นที่ส ารวจครั้งที่ 2 ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ 

น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะของครั้งที่ผ่านมาเข้าท่ีประชุม 
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ขั้นตอนที่ 1 Socialization การแบ่งปัน หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการท างานเพ่ือให้เกิดทักษะ  
ในขั้นตอนนี้ส่วนหนึ่งเกิดได้จากการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge ของผู้ที่สื่อสารระหว่าง

การแลกเปลี่ยนโดยประสบการณ์ตรง ท าให้นักศึกษาที่ออกโครงการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนด้วยการ
บรรยายในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย การท าแบบทดสอบ การใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ การลง
มือปฏิบัติจากวิชาภาคปฏิบัติ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย ท าให้นักศึกษาได้มีความรู้จากอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนผังการสร้าง Socialization ให้แก่นักศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่ 2 Externalization การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การท างาน แล้วท าไปสร้างความรู้ชัด
แจ้ง เช่นการเขียนกรอบแล้วความคิด การลงมือท า เป็นการแปลง Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit 
Knowledge 
  หลังจากที่นักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ท าให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ วิธีการท างานในกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากนั้น แผนกงานพัฒนานักศึกษาน านักศึกษา
ลงท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ที่ก าหนด เช่น การลงมือซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมคอมพิวเตอร์ 
การท ารั้วลวดหนาม การซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เป็นต้น โดยเมื่อนักศึกษาได้ลงมือท าแล้ว นักศึกษาสามารถสร้าง
เป็นคู่มือในการใช้งานหรือการท างานเพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อีกด้วย แผนการท างาน
ในขั้นตอนนี้แสดงดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 

บรรยายในช้ันเรียน 

กิจกรรมกลุ่มย่อย 

แบบทดสอบ 

สื่อการสอน 

นักศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย 

Socialization 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
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รูปที่ 4 แผนการท างานในขั้นตอน Externalization 
  

ขั้นตอนที่ 3 Combination การเปลี่ยนรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยจัดระบบความรู้ที่ได้ศึกษาให้
เป็นหมวดหมู่ หรือมีการบูรณาการความรู้ 
  ในขั้นตอนนี้ เป็นการสร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวม
ความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่างๆ มาสร้างเป็น Explicit Knowledge ใหม่ๆ เพ่ือนามาใช้ใน
การทางาน เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการจัดท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส าเร็จ แผนกงานนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน
วิธีการท างานจากการจัดโครงการในการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับการน าความรู้ของนักศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดโครงการ มีการเขียนรายงานผลส าเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ได้น าเอาข้อเสนอแนะในครั้งที่ผ่านมารวมกับผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมในครั้งปัจจุบันน ามาสรุปผลการจัดโครงการ ท าให้ได้ออกมาซึ่งความรู้และวิธีการในการจัด
โครงการที่มีความเหมาะสม ท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาของตนเองไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนนี้ แสดงแผนผังดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แผนการท างานในขั้นตอน Combination 

กิจกรรม

บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

กิจกรรมจากนักศึกษา 

1. การลงมือซ่อมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. การซ่อมคอมพิวเตอร์ 
3. การท ารั้วลวดหนาม  
4. การซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 

  เป็นต้น 

จัดท าคู่มือ

หรือ

วิธีการใช้

บุคคลทั่วไป

ที่สนใจ 

Externalization 

กิจกรรมบ าเพญ็

ประโยชน์ 
แผนกงานพัฒนา

นักศึกษา 

รายงานสรปุผล

โครงการ 

คู่มือในการจัดท า

กิจกรรมบ าเพญ็

กลุ่มนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ 

Combination 
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ขั้นตอนที่ 4 Internalization การน าความรู้ชัดแจ้งใช้จนเกิดเป็นทักษะ เรียกว่า ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ  
  ในขั้นตอนนี้เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge เมื่อแผนกงาน
พัฒนานักศึกษามีการจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์หลายๆ ครั้ง และมีการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพ่ิมเติม
เมื่อน ามาปรับใช้กับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ท าให้เกิดการสรุปข้อมูลออกมาเป็นความรู้ใหม่ในการจัดการ
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์จนเกิดเป็นความช านาญและน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดเป็นทักษะและมีความช านาญในด้านการจัดกิจกรรมจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้ และในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้ควบคุมและอาจารย์ที่สนใจ สามารถน าเอาความรู้วิธีการที่ได้จาก
การบ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามาใช้ถ่ายทอดให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้อีกด้วย การกระท าเช่นนี้ท าให้เกิดเป็น
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) นิยมเรียกว่า SECI model แสดงดังรูปที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการจัดท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) นิยมเรียกว่า SECI model 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการจัดท า EA การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี ้
 1. นักศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2. การน าเอาการจัดการความรู้มาใช้กับโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ของแผนกงานพัฒนานักศึกษาท าให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การจัดการความรู้ของโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท าให้เกิดการสร้างเกลียวความรู้ท าให้การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
The project of Knowledge Management (KM) : Prevention and sports injuries. 

 
วีระพงษ์  แดนด ี
สุคนธ์ธา พุ่มเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรสีะเกษ sceipessk@outlook.com 
อาจารย์ ฝ่ายวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรสีะเกษ rabbit.tawan@gmail.com 

 

บทสรุป  
โครงการจัดการความรู้  (KM) เป็นโครงการที่ให้บุคลากรศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศได้น าความรู้ที่ชัดแจ้ง

และความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา 
เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การ
บริหารจัดการหลักสูตร และโครงการที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน 
ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของ
การเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่ท าให้หน่วยงานเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา 
 2.  เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
 

Summary   
 The project of Knowledge Management (KM)  is a scheme that encourages staff of elite 
sport center to apply explicit knowledge as well as tacit one into authentic practice such as 
pedagogical techniques and methods of passing on knowledge for students, educational 
measurement and evaluation techniques, concept and how to handle with research works that 
belong to successful researchers, curriculum administration, and the effective projects, while 
problem solving that arises in the organization.  As a result, the process of transference and 
promotion for those who work in the organization to understand and learn one another through 
the process of dialogue, discussion, network building or Community of Practice (CoP) will be major 
instruments which enhance learning society in the organization perennially and develop to 
become actual learning organization. The objectives are as follows.  
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1. To develop staff’s body of knowledge to gain knowledge and understanding of 
prevention and sports injuries. 

2. To decrease in the risk of sports injuries and possess the skills for basic First Aid, 
capable of self and nearby assistance safely. 

ค าส าคัญ  : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
 :   Prevention and sports injuries. 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ประชาชนจ านวนมาก เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง ตลอดจนเข้าร่วมไตรกีฬาที่จัดโดยองค์กรต่าง  ๆ 
นอกจากนั้น  ยังมีประชากรอีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสนใจ ในการออกก าลังกายในสถานออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
ต่างๆ ซึ่งเปิดให้บริการมากข้ึนเป็นจ านวนมาก การที่ประชาชนไม่ได้รับค าแนะน าหรือแนวทางการออกก าลังกายที่
ถูกวิธี จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ บุคลากรศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเละสุขภาพเล็งเห็นความส าคัญของ
การบาดเจ็บทางการกีฬา จึงมีความจ าเป็นที่จะจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา  เพ่ือที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ เพ่ือให้การเรียนการสอน และการฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด  

ศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนการ
สอน การฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬา จึงจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการเรียนการสอน การฝึกซ้อม สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและสังคมต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา 
 2. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา” มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
มีการเชิญอาจารย์และผู้เชียวชาญสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จ านวน 12 คน โดยมีการวางเป้าหมาย
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การจัดการความรู้ คือ ประเด็น “การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา” และเป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา  และเพ่ือ
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่ว ยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการป้องกันการบาดเจ็บ  โดยเน้น
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ใช้ทักษะทาง
กีฬา  ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ความเป็นเลิศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการเทคนิคการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน  การ
บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณาจารย์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 
ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ยกกรณีตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบูรณาการเทคนิคการป้องกัน           
การบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ 
 4. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบูรณาการเทคนิคการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน 
การบริการทางวิชาการ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านเอกสารคู่มือ การป้องกันการ
บาดเจ็บทางการกีฬา  
 5. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการจัดท าเป็นแผน
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป 
 

บทสรุป 
 โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา เป็นโครงการที่ให้บุคลากรศูนย์กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศได้น าความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล  เช่น  เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่
ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตร และโครงการที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและ
กันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice 
หรือ CoP) จะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีท าให้หน่วยงานเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง   การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและ
มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
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บทสรุป 
 การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็น
การด าเนินการแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานภายใน และใช้ประโยชน์ร่วมกันจากองค์ความรู้ที่ได้รับตามบริบท
ของหน่วยงาน จนกระทั่งในปีการศึกษา 2559 สถาบันได้ขับเคลื่อนระบบและกลไกการจัดการความรู้ให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในสามารถสกัดองค์ความรู้เฉพาะของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. มอบหมายบุคคลที่เก่ียวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองคณบดี หัวหน้างานที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและด้านวิจัย 
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

3. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

4. จัดให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น หรือประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้ง
ผลงานด้านอ่ืน ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ หรือการจัดประชุม
สัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. ก ากับติดตามให้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา โดยติดตามผ่านการรายงานหรือจัดประชุมความก้าวหน้า และจัดเก็บ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

6. ก ากับดูแลติดตามให้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสรุปผลการน าไปใช้อย่างชัดเจน 
 จากแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ได้รับองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์กับทุกหน่วยงานภายใน ทั้งสิ้น 8 เรื่อง 
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ค าส าคัญ : การพัฒนาการจัดการความรู้ 
 

Summary 
 The development of knowledge management in Institute of Physical Education 
Suphanburi in the academic year of 2016 resulted from a systematic drive in the academic year 
of 2014 and 2015 which integrated the knowledge management among all internal organizations 
and made use of the received knowledge in relation to their characteristics and responsibilities. 
In the academic year of 2016 the institute was able to heighten the knowledge management 
system and mechanism so effectively that all internal organizations in the institute were able to 
manage on their own in order to have explicit knowledge which was beneficial to their 
stakeholders as the following guidelines for knowledge management development : 
 1. Setting up the topic of knowledge and the target of knowledge management in 
accordance with the strategic plan covering missions of producing undergraduates and researches 
at least 
 2. Assigning the responsible people to set up the topic of knowledge, probably, vice 
president, assistant president, vice dean, heads in charge of strategies on producing 
undergraduates and researches including other aspects regarding the identity of the institute or 
the duty of organization 
 3. Clarifying the target groups in order to develop their knowledge and skills in producing 
undergraduates, researches and related aspects 
 4. Conducting a learning exchange and sharing the experience from the people with tacit 
knowledge to discover good or best practice and distribute the received knowledge to the target 
groups by inviting the internal or external experts in order to give them knowledge or tips or 
innovation continuously and arranging a meeting or a seminar for sharing knowledge or tips or 
innovation  
 5. Monitoring the knowledge management in order to get explicit knowledge from people 
and other learning resources by reporting progress or arranging a meeting of progress monitoring 
and storing the explicit knowledge systematically and distributing it to the target groups  

6. Following up the application of explicit knowledge received from the present or former 
academic years and summarizing the results from explicit knowledge application  
 From the aforementioned guidelines, in the academic year of 2016 the Institute of Physical 
Education Suphnaburi received eight bodies of knowledge which were useful to all internal 
organizations.  
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Keyword : development of knowledge management 
 

บทน า 
การจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ   มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 3 คือแนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้สถาบัน อุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และ   การแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น  

จากความส าคัญดังกล่าว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ตระหนักและพัฒนาการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 ที่
มีการจัดการความรู้แบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานภายใน โดยน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
บริบทของหน่วยงาน จนกระทั่งปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีเป้าหมายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และก ากับติดตามหน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน จ านวน 5 หน่วยงาน 
ให้มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความรู้ของคณะ อย่างน้อย 2 ประเด็น ใน
ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดการความรู้ของส านักงานรองอธิการบดี และส านักงานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
อย่างน้อย 1 ประเด็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้      
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพในการ
ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และอ านวยการให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ของทั้ง 5 หน่วยงานภายในวิทยาเขต 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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เพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาและการกีฬาที่
เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรสายผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
เรียนอย่างมีความสุข และส าเร็จการศึกษากลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น สถาบันยังมุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการ โดยเฉพาะการจัดท าโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอขอ
งบประมาณ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่นั้น ยังเป็น
อุปสรรคส าหรับบุคลากรในการเขียน รวมทั้งสถาบันยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบข้อมูลและเอกสารเพ่ือการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาให้มีความรวดเร็ว สะดวก และเป็นมาตรฐาน และการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับหลัก 5 ส ในรายละเอียดที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมโดยเฉพาะของ
สถาบัน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้ก าหนดประเด็นความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต 3 เรื่อง คือ  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Application แนวทางการด าเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และรูปแบบการด าเนินงานอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ส่วนประเด็นความรู้ด้านการวิจัย    3 
เรื่อง คือ การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ การพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย และรูปแบบ
การเขียนและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย ส าหรับประเด็นความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2 เรื่อง คือ รูปแบบการจัดการกิจกรรม 5 ส และรูปแบบการสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
 

วิธีการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานการ

พัฒนาการจัดการความรู้อย่างชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ จัดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ 
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนการจัดการความรู้
ที่ระบุระยะเวลา ล าดับขั้นตอน และกิจกรรมการจัดการความรู้ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานก ากับติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานผ่านการรายงานและประชุมติดตามแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานภายในจัดท าองค์ความรู้ที่ได้รับออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและจัดท ารูปแบบการสรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้น สรุปรายละเอียดของการจัดการความรู้ได้ดังนี้ 
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ประเด็นความรู ้
 

เป้าหมาย 
ของการจัดการความรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่จะพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้อง 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาการเรียน
การสอน โดยการใช้ 
Application 

1. ได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้จาก 
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
3. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น 

ผู้สอนกลุม่วิชาเฉพาะวิชาชีพ 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค์ของ
สังคม  และ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการ
ด าเนินงานอาจารย ์
ที่ปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ได้แนวทางการด าเนินงานอาจารย ์

ที่ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของคณะ 

ศิลปะศาสตร์เพื่อลดความผิดพลาด 

ของการจัดการเรียนการสอน 

(e-Education) ที่เกิดจากตัวนักศึกษา 
ลดการออกกลางคันของนักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร ์

รูปแบบการ
ด าเนินงานอาจารย์
นิเทศก์วิชาชีพครู 

ได้แนวทางปฏิบัติทีด่ีเผยแพร่ให้
อาจารยไ์ด้ใช้เป็นแนวทางในการ 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

อาจารย์นิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ด้านการวิจัย    

การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร ่

มีบทความวิจัยส าหรับการตีพมิพ์
เผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

บุคลากรผู้สอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน 
การวิจัยฯ และ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทักษะ 
การเขียน 
เค้าโครงการวิจัย 

ได้แนวทางและวิธีการเขียน 
เค้าโครงการวิจัยในแตล่ะหัวข้อ 
 

บุคลากรผู้สอน 

รูปแบบการเขยีน
และเทคนิคการสรุป
องค์ความรู้จาก
งานวิจัย 

ได้แนวทางปฏิบัติทีด่ีเผยแพรไ่ปสู่
อาจารยไ์ด้ใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 

บุคลากรผู้สอน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ด้านอื่น ๆ 
รูปแบบการจดัการ
กิจกรรม 5 ส 

ได้แนวทางการจดัการอาคารสถานท่ี
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลัก 5 ส 
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุร ี

1. คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ระดับวิทยาเขต 
2. กลุ่มงานต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างภายในวิทยาเขต 
3. คณาจารย์ ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ผู้มีประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรม 5 ส 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นความรู ้
 

เป้าหมาย 
ของการจัดการความรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ที่จะพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้อง 

4. บุคลากรในสังกัด
ส านักงานรองอธิการบด ี

ด้านอื่น ๆ    

รูปแบบการสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน 
การพลศึกษา 

1. ได้แนวทางบริหารจัดการและวี
ด าเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาสถาบันการพลศึกษา 
2. ได้ส่งเสริมผูฝ้ึกสอนกีฬาและ
บุคลากรของส านักงานกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ด้านการจัดระบบงาน
เอกสาร และขั้นตอนการกรอก
แบบฟอร์มการสมัครในระบบ
ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ฝึกสอนกีฬา ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 แผนการจัดการความรู้ที่ก าหนดเป็นกรอบด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานภายในด าเนินการ 

ล าดับขั้นตอน กิจกรรมการจัดการความรู้ กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ 
ขั้นตอนที่ 1   
การบ่งช้ีความรู ้
 

1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้
1.2 ขออนุมัติแผนการจัดการความรู ้
1.3 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ 

ภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 
ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2560 
ภายในวันท่ี 13 มกราคม 2560 

ขั้นตอนที่ 2 
การแบ่งปันและ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
2.2 การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ครั้งที่ 2 
2.3 การประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ครั้งที่ 3 
หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการประชุม 
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้มากกว่า 3 ครั้ง ตามความ 
ต้องการและความเหมาะสม 

ระหว่างวันท่ี 16-20 มกราคม 2560 
ระหว่างวันท่ี 23-25 มกราคม 2560 
ระหว่างวันท่ี 26-31 มกราคม 2560 

ขั้นตอนที่ 3  
การรวบรวมความรู ้

3.1 รวบรวมความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ  
3.2 จัดประเภท และหมวดหมูค่วามรู ้

ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 
 

ขั้นตอนที่ 4  
การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ 
กลั่นองค์ความรู้  

4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละประเภท  
     และหมวดหมู ่
4.2 วิพากษ์ความถูกต้องของความรู ้
      โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 
 
ระหวา่งวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ขั้นตอนที่ 5 
การเผยแพร ่
และถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัต ิ

5.1 จัดท าคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู ้
     ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
5.2 เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของสถาบัน 

ภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 
 
ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

660 

ล าดับขั้นตอน กิจกรรมการจัดการความรู้ กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ 
ขั้นตอนที่ 6 
การสรุปผล 
การน าไปใช้ 

6.1 กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ไปใช้ 
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน และสรุปผล    

การน าไปใช้ 

ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 

 
 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม ส าหรับประเด็นความรู้
ที่แต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการมาก่อนหน้าแล้ว ให้ยึดตามกรอบระยะเวลาของแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน
ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1. ผลจากการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น 3 เรื่อง โดยเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ดังนี้ 
  1.1 องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ “Application” โดยคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุ ขภาพ  ซึ่ งป ระกอบด้ วย  1) iBodybuilding 2) Runtastic 3) CalkCal 4) Daily Cardio 5) 
DoctorMe 6) Abs workout 7) Workouts 8) Best Abs Fitness 9) โยคะ (Yoga) และ 10) สาระสุ ขภาพ 
(Healthy) และมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่  4 ขั้น ได้แก่ 1) ดาวน์โหลด “Application”  2) ศึกษาข้อมูลการใช้  
“Application” 3) น า “Application” ไปใช้สอนในรายวิชา 4) ประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอน  
“Application” โดยวิธีการใช้แบบสอบถามและประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Application อยู่ในระดับมากทุก
รายการ โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอน 5 
รายวิชา ที่ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างครบถ้วน และมีการต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดท างานวิจัย 1 รายวิชา    
  1.2 องค์ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะศิลป
ศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอนที่ระบุกรอบระยะเวลาเป็นรายเดือนตลอดหนึ่งปีการศึกษาทั้งสองภาคเรียน และ
ภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ 1) ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2) วางแผนตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษาและทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษา 3) ติดตามการลงทะเบียนและการช าระเงิน 4) จัดท าระเบียน
สะสมของนักศึกษา 5) ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา 6) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษา 7) ก าหนดเวลา
เข้าพบนักศึกษาตลอดภาคเรียน 8) ให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเป็นระยะ 9) พบนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
10) เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาตามที่สถาบันก าหนด 11) ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ/ส่งต่อ 12) ก ากับติดตามการ
เตรียมสอบปลายภาคของนักศึกษา ทบทวนระเบียบการสอบ 13) ติดตามการสอบปลายภาคของนักศึกษา       
14) แจ้งผลการศึกษาแก่นักศึกษา และ 15) การประเมินผลก่อนจบการศึกษา สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
รายการ และส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
  1.3 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการด าเนินงานอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นเตรียม (Planning) ขั้นปฏิบัติ (Doing) และขั้นประเมินผล 
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(Assessing) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้ระบุภารกิจของอาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูไว้อย่างชัดเจน สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่ อรูปแบบการด าเนินงาน
อาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ และส่งผลให้การนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 
 2. ผลจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัย มีองค์ความรู้ทั้ งสิ้น 3 เรื่อง โดยเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1 องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ ประกอบด้วย การเตรียมตัวเขียนบทความ การศึกษาหลักการเขียนบทความวิจัย การท าความเข้าใจ
ส่วนประกอบของบทความวิจัย และการศึกษาแนวทางการหาแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย สรุปผลการน าองค์
ความรู้ไปใช้ พบว่า มีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 10 เรื่อง  
  2.2 องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยคณะศิลปศาสตร์ พบว่า การ
เขียนโครงการวิจัยของสถาบันแต่ละแห่ง จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันอยู่เล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน วิธีการเขียนโครงการวิจัยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ชื่อเรื่อง ความส าคัญและที่มาของปัญหา
การวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ค าถามของการวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานและกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย (ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ) ขอบเขตของการวิจัย การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ใน
การวิจัย (ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ระเบียบวิธี วิจัย ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย บรรณานุกรม ภาคผนวก (ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ) และประวัติ
ของผู้ด าเนินการวิจัย สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า มีการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือน าเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากเงินภายใน จ านวน 13 เรื่อง และจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 1 เรื่อง 
  2.3 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การศึกษาความหมายการสังเคราะห์งานวิจัย 2) แนวทางในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
ประกอบด้วย การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิงบรรยาย (Qualitative Synthesis) และการสังเคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Synthesis) 3) การเลือกรูปแบบการเขียนสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย และ 4) การ
ด าเนินการตามขั้นตอนและเทคนิคการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า มี
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกิดข้ึน จ านวน 2 ชิ้น 
 3. ผลจากการจัดการความรู้ด้านอ่ืน ๆ มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น 2 เรื่อง โดยเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ 
หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  3.1 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดการกิจกรรม 5ส โดยส านักงานรองอธิการบดี  
ประกอบด้วย สะสาง Seiri (เซริ) (ท าให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จ าเป็นต้องใช้กับของที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป สะดวก Seiton (เซตง) (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่
จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที สะอาด Seiso (เซโซ) (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาด
เช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) (รักษาความ
สะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด  ให้ดีตลอดไป และสร้างนิสัย Shitsuke 
(ซึทซึเคะ) (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ก าหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย โดย
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ก าหนดให้มีกิจกรรมการประเมินผลและก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ในการประกวดอาคาร ห้อง และ
ชั้นของอาคารต่าง ๆ สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า ทุกอาคาร ทุกห้อง และทุกชั้นของอาคารต่าง ๆ ใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีคะแนนการประเมินสูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าได้มาตรฐาน 5ส ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
   3.2 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยส านักงาน
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตรวจสอบและรับรองข้อมูล และขั้น
สรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้อธิบายรายละเอียดของการด าเนินการไว้ให้ผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามวงจรคุณภาพ PDCA สรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ไม่พบความความผิดพลาดของข้อมูลนักกีฬาจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีในระบบออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องของข้อมูล เท่ากับรอยละ 100 และผู้ฝึกสอนกีฬามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ก าหนดอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
 

สรุป 
 การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็นการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน 
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้รับตามบริบทของหน่วยงาน และสามารถขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภายใน
ตามโครงสร้างของสถาบัน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง พร้อม
ทั้งมีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ จ านวน 8 เรื่อง ตามแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน  
 2. มอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ ประกอบด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วย
อธิการบดี รองคณบดี หัวหน้างานที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย 
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 3. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และก าหนด
นโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ  
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 4. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอ่ืนๆที่
สถาบันมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว มีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น ส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอ
ย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณ เวลาและสถานที่ 
 5. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบหมวดหมู่ 
เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย มีการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดพิมพ์สรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษาที่แสดงถึง
กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมดของหน่วยงาน โดยจัดพิมพ์แบบมาตรฐานกับโรงพิมพ์ 
 6. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆและติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มี
กลไกในการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน และมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน รวมทั้งมีการสรุปผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกหน่วยงานภายใน 
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บทสรุป  
 คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญในด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันในระดับอุดมศึกษา 
โดยผ่านการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ โดยการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้ไปพัฒนางานและองค์กรต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 
หลังจากที่ได้มีการด าเนินโครงการและประเมินความรู้ก่อน-หลังรับการอบรมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านด้าน
การผลิตบัณฑิตการวิจัยและคณะศิลปศาสตร์” พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยตลอดจนได้รับความรู้ เพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดจนสามารถคว้ารางวัลการน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการนานานชาติ (Institute of 
Physical Education International Conference 7th IPEIC) เมื่อช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นับว่า
เป็นความส าเร็จแบบสองต่อในการจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกฝน พัฒนา ทักษะ
ของคณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ด้านการท าวิจัย เทคนิคการท าวิจัย การท าวิจัยให้ประสบวามส าเร็จ แนวทางการท า
วิจัย 
 

Conclusion 
 Faculty of Liberal Arts focuses on the field of research which is the main mission of the 
higher education. By searching for best practices from the exists knowledge in the individual. The 
skills of experienced practitioners and other learning resources are systematically documented 
and published in a practical manner. The Research and Development Department organizes the 
Faculty of Liberal Arts Knowledge Management Project for Graduate Production and Research. To 
find best practices by knowledge management from the Faculty of Liberal Arts staffs. This is a 
guideline to further develop the work and organization. The target group is the Faculty of Liberal 
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Arts staffs. After the project has been carried out and the knowledge gained before and after the 
training as "Faculty of Liberal Arts Knowledge Management Project for Graduate Production and 
Research"  
 Finally, at the end of project we find the Faculty of Liberal Arts staffs gained more 
knowledge and understanding of the knowledge management process through the best practice 
in research as well as knowledge gained. They also won an oral research presentation at the 
Institute of Physical Education International Conference 7th in June 2017. This is a two-step 
success in organizing knowledge management projects. To find a best practice for develop the 
Faculty of Liberal Arts lecturers and staffs in research skills. 
Keywords : Knowledge management in research Research Techniques  Successful Research  
Research Methodology 
 

บทน า 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ KM ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ พบว่า ด้านการวิจัยต้องการ
ให้เกิดการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยจัดท าเป็นรูปแบบ
เอกสารคู่มือ เผยแพร่ให้คณะและหน่วยงานได้รับทราบ เรื่อง “แผนการจัดการความรู้  KNOWLEDGE 
MANAGEMENT (KM)” และ “ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนวิจัยและการติดตามงาน คณะศิลปศาสตร์” 
 การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความรู้ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็น
ส่วนส าคัญที่คณะศิลปศาสตร์ จะต้องท าการรวบรวม และสังเคราะห์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้คณะฯ สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และปณิธานของคณะฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยให้กับสังคม มี
งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ สร้างการบูรณา
การระหว่างศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการบริหารจัดการในสถาบัน การจัดการความรู้ในองค์กรจึงเป็น
หัวใจส าคัญของการบริหารจัดการของคณะฯ โดยบุคคลากรทุกคนเริ่มต้นจากความรู้เข้าใจในการจัดการความรู้
และเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ร่วมกัน เพ่ือจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ( Learning 
Organization) เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
 คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญในด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันในระดับอุดมศึกษา 
โดยผ่านการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบนามธรรม 
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน 
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งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์มนุษยสัมพันธ์ หรือการน าเป็นผู้น า และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
หรือ ความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นมาให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยจนเกิดเป็นแนวทาง “เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี” 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 เมื่อเกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย จนเกิดเป็น “เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จภายใน 1 ปี” 
โดยน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หลักตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน ภายใต้การยึดจรรยาบรรณนักวิจัยร่วมกัน โดยผู้ท าวิจัยน าไปปฏิบัติควบคู่กับกระบวนการท าวิจัยให้
ประสบความส าเร็จ (ภาพประกอบที่ 1) และแผนท างานวิจัย ปี 60 (ภาพประกอบที่ 2) ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนให้ “เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี” เป็นรูปธรรมที่ง่ายและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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อิทธิบาท 4 

• 1. ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจาก
ความศรัทธาและเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า จึงจะเกิดผลจริง

• 2. วิริยะ คือ ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้ง
กายและใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆ

• 3.จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีท า

• 4. วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิด
จาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) 
อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) 

ตนเป็นที่พึงแห่งตน

• จะต้องท าด้วยตนเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเรื่อง
หรือการหาชื่อเรื่อง การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้าง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล และการเขียนรายงานการ
วิจัย อย่างไรก็ตามข้ันตอนที่อาจขอความร่วมมือ หรือ
ความช่วยเหลือจากคนอื่นได้

ยึดจรรยาบรรณนักวิจัย

• ต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในการทางวิชาการและการ
จัดการ ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย
ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงาน ที่สนับสนุนการวิจัย 
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  
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                                               วิริยะ                                      จิตตะ 

 
                                 ฉันทะ                                       วิมังสา 

                 
      
                          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการ “การท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ” 
 

ประชากร 

ระยะเวลา 

สถานที่ 

1.ที่ปรึกษา ผู้ท าวิจัย 

เลือกหัวข้อที่จะท าวิจัย 

ก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนท างานวิจัย 

ท าตามแผนท างานวิจัย 

ตรวจงาน 

มีใจรักในสิ่งที่ท า 

2.อิทธิบาท 4 

ทุ่มเทมุ่งมั่นเป็นความ
มุ่งม่ันทุ่มเทท้ังกายและใจ 

ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ 
ต่อภาระงานที่ท า 

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้

ท ามา 

3.จรรยาบรรณ
นักวิจัย 

 

ต้องซื่อสัตย์ 

มีคุณธรรม 

ตระหนัก 
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ภาพที่ 2 แผนท างานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

1.ขออนุมัติด าเนิน 
โครงการการสนับสนุนการวิจัย 

โครงการพัฒนศักยภาพด้านการวิจัย  
(ต้นกล้าวิจัย) คณะศิลปศาสตร์  

(เดือนตุลาคม) 

ประสานงานกับฝ่ายวิจัยสถาบันเพื่อ
ส่ง ว1ด และท าสัญญา 

ประสานงานที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 

น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาต ิ

(มิถุนายน 2560) 
 

ประกาศสมัครขอรับทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
(1 กันยายน ) 

 

ส่งเค้าโครงร่างวิจัย 
(3 กุมภาพันธ์) 

ผู้ขอรับทุนวิจัยส่ง ว1ด 
(ภายในวันที่ 14 กันยายน ) 

 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับทุนวิจัย 
(1-2 พฤศจิกายน ) 

ส่งเค้าโครงร่างวิจัยท่ีผ่านการ
ตรวจ(15 มีนาคม) 

เก็บข้อมูลวิจัย 
(มีนาคม - เมษายน) 

ส่งเครื่องมือให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) 

งานวิจัย 
รวบรวบงานวิจัยส่งสถาบันการพล

ศึกษา วิทยาเขตยะลา 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดี ในการท างานวิจัย คือ แนวทาง 
“เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี” โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์และแนวทางการจัดการความรู้ และการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ (Tacit 
Knowledge) จนเกิดความรู้แบบรูปธรรม (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านคู่มือที่ชื่อว่า “เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี” 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงาน 
 1. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ต่อเนื่องจากติดภารกิจ จึงส่งผลต่อกระบวนการท างานไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือวิธีการควบคุม 
หรือจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ เช่น มีการ
มอบของรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ อีกทั้งโครงการต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และบุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการต้องมาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และมีความ
ตั้งใจจริงที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการต่อยอดความรู้ ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลการติดตามภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือวิธีการควบคุม 
และมีการติดตามเป็นระยะ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่เลือกท าสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ 
 1. นโยบายของผู้บริหารคณะ มีความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานโดยใช้
ความรู้เป็นฐานและพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
 3. คณะกรรมการจัดการความรู้ KM เอาใจใส่และเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์การ 
4. มีบรรยากาศของความร่วมมือการมีส่วนร่วม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งใน KM Team และใน
กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. สร้างแรงจูงใจที่จะให้คนในองค์กรเปลี่ยนทัศนคติและสนใจใฝ่รู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
 6. มีงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
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สรุป 
 หลังจากท่ีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดด าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560" จนได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย “เทคนิคการท าวิจัยให้ประสบ
ความส าเร็จภายใน 1 ปี” ส่งผลให้ผู้ท าวิจัยสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Institute 
of Physical Education International Conference 17th” ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 อีกทั้งงานวิจัยที่น าเสนอได้รับรางวัลการน าเสนอแบบปากเปล่าดีเด่น 
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ นับว่าเป็นความส าเร็จในการเริ่มต้นที่ดี จากการที่มี แนวปฏิบัติ “เทคนิคการท าวิจัยให้
ประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ปี” 
 ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ได้วางแผนระยะสั้นและระยะยาว คือ 
ระยะสั้น ทางฝ่ายก าลังจะด าเนินการจัดโครงการ การจัดการความรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ศตวรรษที่ 21 ในเดือนธันวาคม 2560 โดยเชิญคณาจารย์บุคลากรที่สนใจจากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการ
สอน โดยการน าทักษะในศตวรรษท่ี 21  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เทคนิคในการท างานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ
ใน 1 ปี ตลอดจนเทคนิคการเตรียมตัว วิธีการน าเสนองานวิจัยโปสเตอร์ แบบปากเปล่า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้ 
 แผนระยะยาวคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มุ่งหวังให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนตลอดนักศึกษา ให้
ความสนใจในการท างานวิจัยและส่งผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติ เทคนิคท่ีสามารถท างานวิจัย
ให้เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งสถาบันการพลศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี 
ทั้งคณาจารย์ที่มีการท าวิจัยเป็น 1 ในพันธกิจหลัก ที่จะได้ฝึกฝนและพัฒนาการท าวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนที่ มี
แนวปฏิบัติที่ดีในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนักศึกษาที่ได้มีเวทีบูรณาการวิชาความรู้ไปใช้ใน
การน าเสนองานวิจัยและผลลัพธ์อีกทางที่ถือว่าเป็นก าไรคือโอกาสในการได้รับรางวัลจากการน าเสนองานวิจัย ซึ่ง
ถือว่าเป็นทั้งขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจที่ดีในการพัฒนางานวิจัย 
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บทสรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นการจัดการ
ความรู้ด้านสายสนับสนุน จัดท าขึ้นตามนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการ
ทางวิชาการที่ช่วยสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแนวทางการสืบค้น
หนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ใช้งาน ณ ปัจจุบัน คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Union 
Library Management (ULibM) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ศูนย์รักษ์ศิลป์ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ภายในห้องสมุดให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ผู้ที่มาใช้บริการมักจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์บริการเองว่ามีหนังสือเล่มที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ เล็งเห็นว่าห้องสมุด
ควรจะมีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อย่างน้อย 1 เครื่อง จึงได้
ด าเนินการประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับสืบค้นทรัพยากรฯ จ านวน 2 เครื่อง และได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ศูนย์รักษ์ศิลป์ ดังปรากฏในรายงานการจัดการความรู้เล่มนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ดัวยตนเองอีกด้วย 
 องค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดท าการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์นั้น เน้นการใช้องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากหนังสือ เอกสาร ต ารา 
ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความรู้แบบรูปธรรม โดยทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ประมวล
ความรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วบูรณาการความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
นั้น ด าเนินการจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ขึ้น 
หลังจากนั้นได้มีการน าไปเผยแพร่ในเครือข่ายสังคม คือ เฟซบุ๊กของศูนย์รักษ์ศิลป์ และในรูปแบบเอกสารสิ่งพิม พ์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการศูนย์รักษ์ศิลป์ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคู่มือนั้นอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์
ศิลป์คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามผลการใช้คู่มือวิธีการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย โดยการให้ผู้ใช้บริการแต่ละคนได้ท าแบบประเมินความพึงพอใจหลักจากที่ใช้คู่มือ
เสร็จแล้ว ระยะเวลาในการทดลองใช้คู่มือ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
มีผู้ตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 30 ราย เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ปิดภาคเรียนและปิ ด
ภาคเรียน จึงท าให้ได้แบบประเมินที่ตอบกลับมามีจ านวนที่น้อย ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคู่มือวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์รักษ์ศิลป์ มีความ

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับพอใจมาก (�̃� = 4.16) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละด้าน พบว่า 
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ผู้ใช้บริการทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถน าไปใช้ได้จริง (�̃� = 4.10) เนื้อหาของคู่มืออ่าน

แล้วเข้าใจง่าย (�̃�= 4.10) การล าดับเนื้อหาสอดคล้องเชื่อมโยงกัน (�̃�= 4.03) และรูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน 

(�̃�= 3.60) ตามล าดับ 
 

Summary 
 The knowledge management of a book searching by automated library system is the 
knowledge management in supporting aspect. It is created from the policy of Bunditpatanasilpa 
Institute, under the Strategy No.4  –  academic service to help preserve and propagate art and 
culture in different ranges. Its objective is to develop the guidelines for book searching by 
automated library system of Rak Silp Center which currently uses the Union Library Management 
(ULibM). 
 In the past, Rak Silp Center did not have computers for Online Public Access Catalog 
(OPAC) available in its library. The library users had to check with the library staff whether the 
books they wanted were available or not.  The knowledge management committee deemed that 
the library should have at least one computer for Online Public Access Catalog (OPAC) provided 
for library users. Therefore, they cooperated with the Information Technology Office in installing 
fiber optic cables for two computers for Online Public Access Catalog. And they have published 
a handbook for Online Public Access Catalog for Rak Silp Center, as shown in this knowledge 
management report, in order to facilitate the service users as well as to promote self-directed 
learning in students.  
 The body of knowledge, which is used to develop the knowledge management in book 
searching by automated library system of Rak Silp Center, is focused on explicit knowledge from 
books, documents, textbooks which were recorded as concrete knowledge.  
 The knowledge management committee has compiled knowledge, analyzed and 
synthesized documents. Then they integrated the old knowledge with the new one, and 
published the handbook of the guidelines for book searching by automated library system of Rak 
Silp Center.  Later, this is spread on Facebook of Rak Silp Center and also in the form of 
publication, so that the service users of Rak Silp Center can access and utilize the handbook 
effectively. The Rak Silp Center’s officers also provide fundamental guidance to the users. 
 Besides, there was a follow-up to evaluate the use of handbook for Online Public 
Access Catalog. The service users responded to the satisfaction survey after using the handbook. 
The trial period of handbook using was two months, from March to April 2017 .  There were 30 
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survey respondents. As it was near the vacation and during vacation, there was a small number 
of respondents. The results of the satisfaction survey are as follows. 
 The users of the handbook of guidelines for book searching by automated library 
system of Rak Silp Center have high levels of overall satisfaction ( X = 4 . 16 ) .  When considering 
the satisfaction of service users in each aspect, it is found that the users have high levels of 
satisfaction in these aspects – the practical application (X = 4 . 1 0 ) , the contents are easy to 
understand, (X = 4.10), the coherent sequence of contents (X = 4.03), and the attractive design 
of handbook (X = 3.6) respectively. 
ค าส าคัญ : การสืบค้นสารสนเทศ, เทคนิคการสืบค้น, การค้นคืนสารสนเทศ 
 

บทน า  
 การเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หรือสาขาวิชาศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นสังคมยุคสารสนเทศ หรือสังคมฐานความรู้นั้น  นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ส าคัญในการตัดสินใจและการผลิตผลงานต่าง ๆ นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจในการแสวงหา เข้าถึง วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด การค้นหาสารสนเทศอย่างถูกต้อง อาจท า
ได้ยากในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่อุดมไปด้วยสารสนเทศที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้อย่าง
สะดวก ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะทางวิชาการ (Academic skills) เพ่ือให้ก้าวทันกับการเติบโตทางด้าน
การอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป (Howard, H. 2012: Online) ทักษะทางวิชาการนั้น ประกอบด้วย 1. การค้นหา
และการประเมินสารสนเทศ (Finding and evaluating information) 2. การเขียนเชิงวิชาการ (Academic 
writing) 3. การอ่านและการจดบันทึก (Reading and note-taking) 4. การเตรียมการสอบ (Preparing for 
exams) 5. การท างานเป็นกลุ่ม (Working in groups) 6. ทักษะในการน าเสนอ (Presentation skills) 7. การ
อ้างอิงและการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม (Referencing and avoiding plagiarism) 8. การบริหาร
จัดการเวลา (Time management และ 9. การคิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 
เหล่านี้คือสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะทางวิชาการเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในการเรียนได้อย่างเหมาะสม และอยู่รอดได้ในสภาวะสังคมปัจจุบัน   
 การจะค้นหาหรือสืบค้นสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะสารสนเทศ และ
มีกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศด้วยด้วย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว 
ครบถ้วน และตรงตามความต้องการมากที่สุด โดยกลยุทธ์ส าคัญในการสืบค้นสารสนเทศ คือ การก าหนดค าค้น 
และเทคนิคการค้น 
 

กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ 
เป็นการรวบรวมเทคนิคการค้นหา การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เน้นเฉพาะหนังสือเป็นส าคัญ โดยใช้
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กระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน จนได้คู่มือแนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
ULibM ซึ่งผู้ใช้บริการศูนย์รักษ์ศิลป์ อันประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกจะสามารถใช้
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ในการสืบค้นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือค้นหาความรู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์กร โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ เล่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานบริการของศูนย์รักษ์ศิลป์ และพิจารณา
แล้วว่าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการบริการของศูนย์รักษ์ศิลป์ คือ การจัดท าคู่มือแนวทางการ
สืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 ด าเนินการคัดเลือกและแสวงหาแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ และจากเอกสาร ต ารา หนังสือ
ต่าง ๆ โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือจากผู้เขียน ผู้แต่ง และหน่วยงานของแหล่งสารสนเทศนั้น เน้นการใช้องค์
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากหนังสือ เอกสาร ต ารา ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความรู้
แบบรูปธรรม หลังจากนั้นได้ประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็นความรู้จากเอกสารต่าง ๆ แล้ว
บูรณาการความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วนั้น ด าเนินการจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการสืบค้น
หนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ขึ้น 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 ด าเนินการจัดท าแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
 เป็นการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้นั้น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ดังนี้ 
 4.1 น าความรู้ที่จัดหมวดหมู่แล้ว มาปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
 4.2 น าความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาและเรียบเรียงใหม่แล้ว น ามาจัดท าในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มให้
เป็นแบบมาตรฐาน 
 4.3 จัดท าคู่มือแนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้คู่มือมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
 การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดย
วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ และในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นต้น 

 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยน เคล็ดลับ 
เทคนิคการท างาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์
ศิลป์ ได้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการสืบค้นหนังสือในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง 
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7. การเรียนรู้ (Learning) 
 หลังจากผู้ใช้บริการได้สืบค้นหนังสือเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่ายขึ้น 
เพราะหลังจากที่ใส่ค าค้นที่ต้องการลงในโปรแกรมแล้วนั้น ระบบจะประมวลผลและแสดงผลการสืบค้นทันทีว่า 
ค าค้นนั้นมีหรือไม่มี ถ้ามี หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ไหน 
 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตของการจัดการความรู้ คือ ได้ทราบถึงวิธีการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมUlibM ซึ่งมีเทคนิค
ต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางในการสืบค้น โดยจัดท าเป็นคู่มือส าหรับผู้ใช้บริการเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาหนังสือ
ภายในห้องสมุด คู่มือที่ได้มี 2 แบบ ดังนี้ 1) แบบฉบับสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเป็นคู่มือวางไว้บริการบริเวณ
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น 2) แบบฉบับพกพา โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดท าเป็นโบชัวร์ประชาสัมพันธ์และแจกนักศึกษา
ในงานวันปฐมนิเทศและวางไว้บริเวณคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นด้วย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  สังคมในโลกยุคปัจจุบันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศด้านการสื่อสารเกิดการ
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ 
สร้างความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการต่าง  ๆ รวมถึงการใช้ภาษาเพ่ือการเจรจาต่อรองทาง
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ภาษายังช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยกับชนชาติ
อ่ืนๆ  สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องตื่นตัวในการปรับให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจอันส าคัญที่ทุกสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการเรียนการสอนจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงอย่างเหมาะสม โดยการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกับวิชาชีพของผู้เรียนอัน
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอข้อมูล และสนทนาโต้ตอบเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตน ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ตนปฏิบัติ สามารถน าเสนอข้อมูลด้านวิชาชีพในระดับสากล เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

Summary 
 Now social around the world is the information technology social. The information 
technology system has developed continuously. The economic system and culture are moved 
very fast and changed very quick. English communication is important for gaining necessary 
information, for understanding, and for Knowledge transfer. Moreover language can help people 
to have a good relationship between Thai and foreigner around the world and to understand in 
different culture. The educational institute need to be awakened to adjust the changing of 
communication information technology, especially the changing in technical and culture between 
places of education and some units in Thailand, or in oversea. That is important task that every 
educational institutes need to operate in both of approach and defensive strategies. English 
learning and teaching has to develop appropriately by integration English curriculum learning and 
teaching with student’s vocation that effect students to have English skill to present some 
information and communication about their vocationwhich they often practice in diary lives. 
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Students can present the information about their duties or their skill by learning in the method 
ofthe integration English learning and teaching with their vocation.They can communicate in 
international level. It is useful for them to use English for continuing their education and for their 
work in the future. 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการบูรณาการ วิชาชีพด้านศิลปกรรม 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยช่างศิลปพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานวิชา
ภาษาอังกฤษต่ า ส่งผลให้เกิดการขาดความเชื่อม่ัน และขาดแรงจูงใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จาก
การศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนต้องการได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนสนใจกิจกรรม
การพูดสนทนาและการร้องเพลงเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาสนใจกิจกรรมการฟัง เช่นฟังเพลง ฟังการสนทนาและ
การเล่าเรื่อง ด้านการอ่าน นักเรียน ต้องการอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพศิลปกรรม อ่านสูจิบัตรและ
อ่านบัตรเชิญเข้าร่วม นิทรรศการศิลปะ ด้านการเขียน นักเรียนมีความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบรรยาย
ภาพเขียนของตน  บรรยายภาพเขียนทั่วไป และเขียนบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าว 
ผู้สอนจึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรโดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกับวิชาชีพศิลปกรรมอันจะส่งผลให้
นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ประสบและเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี  
 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง) และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนตามหลักสูตรโดยบูรณาการกับวิชาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาค้นคว้าและรับรู้ข้อมูลซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มีทักษะด้านการสื่อสารในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล 
ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัยช่างศิลป ทั้ง 3 สถาบัน จัดเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ได้
ด าเนินการทุกปีการศึกษา รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันอ่ืน ๆ เชิญเข้าร่วม 
ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียนนับว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถด้าน วิชาชีพ 
และด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาชีพด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการ 
 การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ 
(2) เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยช่างศิลป ทั้ง 3 สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ และ (3) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในสถานศึกษา และผู้สนใจน า
องค์ความรู้ไปใช้โดยการด าเนินงานจัดการความรู้ได้ด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การค้นหาความรู้ ด าเนินการประชุม ติดต่อประสานงาน เพ่ือค้นหาผู้มีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม จากวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 สถาบัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ KM ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 3 ท่าน 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ KM น าเสนอความรู้เกี่ยวกับ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ น าข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งมา
กลั่นกรอง และจัดหมวดหมู่จัดพิมพ์เป็นเอกสาร  
 4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ คณะกรรมการ KM น าข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่มา
ปรับภาษาให้เป็นภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย จัดท ารูปเล่ม แจกจ่ายแก่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ แก้ไข  
 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ น าองค์ความรู้ที่จัดรูปเล่มแจกจ่ายในห้องสมุดวิทยาลัยฯ เผยแพร่ไป
ยังครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยช่างศิลป ที่ 3 แหล่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก
ภายนอก 
 6. การเข้าถึงความรู้ น าข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสาร ลงเวปไซด์เฟสบุ๊คและไลน์กลุ่ม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยบูรณาการกับวิชาชีพ แก่ครู อาจารย์ ผู้สอนได้น า
แนวทางไปประยุกต์ใช้ 
 7. การเรียนรู้ ได้น าเสนอและประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าเดือนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ เพื่อเชิญชวนและชี้น าการน าแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับวิชาชีพในรายวิชาอ่ืน ๆ 
 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ผลที่ได้จากการจัดการความรู้. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรม มีรายละเอียดดังนี้  
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 1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม สามารถบูรณาการได้
ตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Preparation) ขั้นน าเสนอ (Presentation) และขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) โดยขอ
ยกตัวอย่าง ดังนี้ 
  1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Preparation) เป็นการเริ่มต้นในการ
จัดการเรียนการสอน ขอยกตัวอย่างการบูรณาการในขั้นนี้ ดังนี้ 
  - การน าเสนอค าศัพท์ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (Career) โดยการยกตัวอย่างค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านศิลปะ เพ่ิมเติม เช่น Artist, Architect, Designer, Creator, Art teacher,….  
  - การตั้งค าถามที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่วิชาชีพ เช่น What subject do 
you like? What are you going to be? เป็นต้น 
  - ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้สอน ตัวอย่างเช่น การสอนหน่วยการ
เรียนรู้Nature น าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง Country Road ผู้สอนยกตัวอย่างกลุ่มค า หรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ เช่น blue water, dark and dusky, painted on the sky…. เป็นต้น  
  1.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอ(Presentation) จะน าเสนอเนื้อหาที่สอนซึ่งเชื่อมโยงมาจากขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน (Preparation) โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสอดแทรกหลักไวยากรณ์ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขอยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับวิชาชีพ ดังนี้ 
  - นักเรียนเขียนภาพและเขียนประโยคอธิบายภาพเขียน 
  - นักเรียนอ่านบทบทความแล้วเขียนภาพให้สอดคล้องกับบทความที่อ่าน หรือเขียนภาพตาม
ค าสั่งในบทความ เป็นต้น 
  - นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ที่ก าหนด เช่น นักเรียนอ่านหรือฟังบทความหน่วย
การเรียนรู้Introductionหลังจากนั้นนักเรียนเขียนบทความโดยประยุกต์ข้อมูลเป็นของตน เช่น My name is 
Napa. I am a third year student. I am studying at Bangkok University. My major is English. …. จ าก
บทความตัวอย่าง นักเรียนอาจประยุกต์ข้อมูลเป็นของตนเองได้ดังนี้My name isJittrakorn. I am a second 
year student. I am studying at Nakhon Si Thammarat College of Fine Arts. My major is interior 
design. …. เป็นต้น 
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  1.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) ขั้นนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยการบูรณาการเนื้อหากับวิชาชีพ ซึ่งขั้นตอนนี้สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ตัวอย่างเช่น หลังจากเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน หรือการเดินทางไปเขียนภาพทิวทัศน์ริมทะเล แล้วมอบหมาย
ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องพร้อมภาพประกอบ รายกลุ่ม หรือรายบุคล ให้ครูผู้สอนตรวจสอบ และน าไปจัดป้ายนิเทศ 
ฯลฯ 
 

 
 2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ ด าเนินการบูรณาการ ตามรูปแบบ
การฝึกทักษะด้านการฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) ดังนี้ 
  2.1 การฝึกทักษะการฟัง (Listening) เช่น ฟังบทความเกี่ยวกับรายละเอียดภาพเขียน แล้วสรุป
ใจความส าคัญโดยการอธิบาย หรือการเขียนภาพให้สอดคล้องกับบทความที่ฟัง ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการวาง
แผนการประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ โดยการฟังอาจฟังจากแผ่นซีดีบันทึกเสียง วีดีทัศน์ หรือจากการอ่านให้ฟัง
ในชั้นเรียน เป็นต้น  
  2.2 การฝึกทักษะการพูด (Speaking) ตัวอย่างเช่น การพูดตอบค าถาม What subjects do you 
like? นักเรียนพยายามคิดและตอบค าถาม เช่น I like painting, I like ceramic, I like interior design, I like 
English, I like Thai art,… เป็นต้น หรือการฝึกสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับภาพเขียนและการพูดแนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน และแนะน า
สถานที่ เป็นต้น ซึ่งการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับวิชาชีพ 
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  2.3 การฝึกทักษะการอ่าน (Reading) เช่น อ่านบทความเกี่ยวกับรายละเอียดภาพเขียน อ่านบท
สนทนาเกี่ยวกับการศึกษา งานอดิเรก อาชีพ อ่านสูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมระดับนานาชาติ อ่านบัตรเชิญ
การเข้าร่วมการแสดงผลงานศิลปะ เป็นต้น 
  2.4 การฝึกทักษะการเขียน (Writing) เช่น เขียนอธิบายรายละเอียดภาพเขียน อ่านบทความแล้ว
เขียนภาพให้สอดคล้องกับบทความที่อ่าน เขียนการ์ดอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ เขียนบทสนทนาโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ เขียนความคิดรวบยอด (Concept) ผลงานศิลปะของตน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ ข้อมูลที่
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดผลดีต่อนักเรียน ดังนี้  
 -  นักเรียนได้แสดงออกในการวาดภาพ ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตน และได้มีโอกาสในการน าเสนอ
ผลงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 - นักเรียนเกิดโอกาสในการน าค าศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพด้านช่างศิลปมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 - นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะกับชาวต่างชาติ หรือกิจกรรมนอกสถานที่ส่งผลให้
นักเรียนเห็นความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัว 
 - นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไป
ใช้จริงในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  
 - นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะภาษา นักเรียนจะเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับนานาชาติ 
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การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
“The Creation of Instructional Mediafor Improving Learners in the 21st Century” 

 
ภูร ิ วงศ์วิเชียร 

คณะศลิปศึกษา  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์
bomb8st@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างสรรค์สื่ อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของคณาจารย์ในคณะศิลปศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการที่ส าคัญต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณาจารย์
ของคณะศิลปศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 3 ปี แลส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป โดย
กลุ่มเป้าหมายได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 1 
ชั่วโมง ซึ่งเป็นการน าเสนอครั้งละบุคคล คนละไม่เกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟังโดยไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการฯ เป็นผู้จดบันทึกประเด็นองค์ความรู้ของแต่ละรายบุคคล เพ่ือสรุปในแต่ละครั้งและ
เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนก่อนการพูดคุยในครั้งต่อไป ซึ่งจากการด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้
ดังกล่าว ได้ข้อสรุป ดังนี้  

ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 1. ก่อนการสร้างสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณาค าอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงค์ แผนการสอน รวมถึงเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงว่าสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหาการเรียนรู้
ในชั่วโมงควรมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ 
 2. ผู้สอนต้องตรวจสอบทักษะ ความรู้ ความถนัด หรือประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสื่อหรือ
กิจกรรม เพ่ือให้สามารถสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมที่ตนเองสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาเรียนรู้ ทบทวน ก่อนการสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 3. เมื่อผู้สอนสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ ควรมีการทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาหรือผู้เรียนที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ตนสอน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและปรับเปลี่ยนให้สื่อหรือกิจกรรมนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ขั้นการก าหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนต้องเน้นกิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบๆ ตัวในเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
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 2. ผู้สอนควรมีการปรับใช้งานโปรแกรม หรือ application ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ประกอบการเรียนการสอน 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ต่างๆ 
 4. ผู้สอนควรเป็นนักตั้งค าถามที่ดี มีการสร้างประเด็นค าถามต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
และอยากค้นคว้าหาค าตอบ 
 5. ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ หรือความเหมาะสม ของเนื้อหา สื่อ ที่จะน ามาใช้ก่อน
ทุกครั้ง 
 6. ในการก าหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสามารถใช้ตัวบุคคลมาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ เช่น การเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชั้นเรียน 
 7. กิจกรรมที่ผู้สอนจะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย สร้างความ
สนุกสนาน แต่สอดแทรกความรู้ตามเนื้อรายวิชาในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น 
 8. นอกจากการสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมแล้ว การยกตัวอย่างจากเรื่องราว ข่าวสาร ที่เป็นเรื่องที่
ก าลังเป็นที่สนใจ หรือได้รับความนิยม ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ขั้นการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนควรมีการน าสื่อไปทดลองใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ในสถานที่จริงที่ตนสอน เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและป้องกันความผิดพลาด 
 2. ในการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนสร้างหรือก าหนด ควรมีการล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหรือการล้มเหลวของการใช้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ได้ตามความเหมาะสม 
 3. ผู้สอนมีหน้าที่มีหน้าที่ในการก าหนดกิจกรรมและควบคุมกิจกรรมให้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
 4. สื่อหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนสอนควรมีความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนและหมุนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้เรียน 
 5. ผู้สอนควรมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม มีข้อสรุปและสะท้อนกลับไปสู่ผู้เรียนทุกครั้ง 
 

Executive  
 Knowledge management in instructional design “The Creation of Instructional Media 
for Improving Learners in the 21st Century” aimed at gathering instructors’ knowledge about 
guidelines for creating their instructional media as well as effective processes they employed to 
enhance their learners’ performance. The target population included instructors from the Faculty 
of Art Education with at least 3 years of teaching experience and holding at least a master&#39;s 
degree. The participants were required to take part in the one-hour knowledge exchange session 
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twice a month, 5 times in total. For each time, each participant was asked to give an oral 
presentation for 3 minutes while the rest were the audience and not allowed to give any 
comments. Meanwhile there was a secretary who was responsible for taking notes of information 
presented by each presenter, making a summary and sharing the information with the target 
population. The results revealed that : 

Preparation and creation of instructional media or learning activities 
 1. Before creating instructional media or learning activities, instructors need to consider 
the course description, objectives, lesson plans and contents included in each class and then 
seek for the appropriate media. 
 2. Instructors should investigate their skill, knowledge, expertise or experience so that 
they are able to create the effective instructional media and learning activities. This step is 
required every time before creating learning media or activities. . 
 3. After being created, the learning media or learning activities should be tried out with 
the comparable group of learners in order to verify their quality and improve the most effective 
media and activities. 

Design of instructional media or learning activities 
 1. Instructors should focus on modern learning media or activities so that learners can 
take advantages of their surroundings and apply them to their learning effectively. Moreover, the 
new media can stimulate interest and match ability of learners in the current era 
 2. Instructors should follow up programs or applications that learners use in their daily 
life and apply them to teaching and learning. 
 3. Learning activities should engage learners in learning and stimulate them toexchange 
their knowledge. 
 4. Instructors should be good questioners who always stimulate learners to have 
questions and would like to find out their answers. 
 5. Instructors should always verify accuracy, quality, or appropriateness of media 
contents before their application. 
 6. To design effective instructional media or activities, persons could be a useful 
resource. For example, the invitation of skilled, mastered or experienced instructors to exchange 
their knowledge related to in-class lessons could create the different classroom atmosphere. 
 7. Learning activities should be relaxed and fun but still cover contents of the course. 
 8. Besides media or learning activities, another way to stimulate learners’interest is to 
include interesting examples from current situations or news 
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The Use of instructional media or learning activities in class 
 1. To get ready and avoid mistakes, instructors should try out the media with the 
equipment provided in the real classroom. 
 2. Instructions of how to use the instructional media or learning activities should be 
clear in order to avoid mistakes or failure during the use. However, the instructions can be 
adjusted as appropriate. 
 3. Instructors are responsible for designing learning activities, making the activities 
achieve their objectives and giving learners opportunities for exchanging their knowledge as much 
as they can. 
 4. Instructors should employ different kinds of instructional media or learning activities, 
do not hold the traditional approach, and should adapt the media or activities to match learners’ 
needs. 
 5. Instructors should make a conclusion of activities including summary points and 
feedback to their learners every time.  
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนรู้, การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เทคโนโลยี รวมถึงการสื่อสารเป็นอย่างมาก ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม ค่านิยม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว และจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้การด ารงชีวิตของคนไทยทั่วประเทศต้องเปลี่ยนแปลงไป (อาภา ถนัดช่าง 2529 อ้างถึง
ในวรรณดี แก้วเก่า 2541, 1) และหากเราพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเยาวชน
ไทยในปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตที่ผิดแผกไปจากวัฒนธรรมไทยแต่เดิมไปเป็นอย่างมาก มีปัญหาความรุนแรงใน
สังคมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยกระบวนที่ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็คือการจัดการศึกษา
หรือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนไทย 
 ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนน้อย มีความต้องการที่จะศึกษาหรือ
รับข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์มากกว่าผ่านผู้สอน ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในปัจจุบันส่วน
ใหญ่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ทั้งนี้บุคคลที่จะสร้างความสนใจหรือกระตุ้นให้เยาวชนไทยรุ่น
ใหม่เหล่านี้กลับมาสนใจการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนให้มากข้ึนก็คือครู อาจารย์ โดยครู อาจารย์หรือผู้สอนแต่ละท่าน
จะมีกระบวนการและวิธีการในการจัดการความรู้ภายในชั้นเรียนของตนตลอดจนการเลือกใช้สื่อและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป ตามความคิดเห็นและความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาตลอดจน
บุคลิกภาพของผู้สอนแต่ละท่าน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความสนใจของผู้เรียนทั้งสิ้น 
 คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ภายในหลักสูตรของการจัดการเรียนการวิชาชีพครูด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น การ
จัดการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาศึกษาทั่วไปถือเป็นกลุ่มวิชาที่ มีส่วนส าคัญยิ่งในการผลิตบัณฑิตของคณะ
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ศิลปศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นครูหรือนักวิชาการที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21เพ่ือประโยชน์แก่อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้ต่อไป 
 

วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้ 
 คณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะ และ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ และเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนก่อนหน้า ทั้งนี้จากการประชุม ที่ประชุมได้มีความเห็นกันของการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่อง “การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” ทั้งนี้จากการที่คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู 
สาขาวิชาชีพเฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภายในหลักสูตรของการจัดการเรียนการวิชาชีพครูทุกสาขาวิชานั้น ใน
แต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
ต้องปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของเนื้อหารายวิชา สามารถน าไปใช้ และบูรณาการร่วมกับเนื้อหาหรือ
ความรู้ด้านอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้ที่ส าคัญ คือ สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ที่จะช่วยสร้างประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือประโยชน์แก่อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าสื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
 เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่จะด าเนินการจัดเก็บ ทาง
คณะกรรมการฯ จึงได้ด าเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการเสนาแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่
สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน โดยคณะกรรมการที่ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้นั้น เป็นคณาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี โดยก่อนการเสวนาแลกเปลี่ยนได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษา 
ทบทวนแนวทางของตนเอง และแนวทางอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจ โดยคณะกรรมการฯ มีการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จ านวน 2 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการน าเสนอโดย KM Team 
แต่ละคนๆ ละไม่เกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟังโดยไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ 
เป็นผู้จดบันทึกประเด็นองค์ความรู้ของแต่ละรายบุคคล เพ่ือสรุปในแต่ละครั้งและเผยแพร่ให้ KM Team ได้
แลกเปลี่ยนก่อนการพูดคุยในครั้งต่อไป และเมื่อด าเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนแล้วเสร็จ คณะศิลปศึกษาได้
ด าเนินการจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้คณาจารย์ภายในองค์กรได้รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการจัดท าสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดเก็บ รวมถึงการ
จัดท าช่องทางในการสืบค้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่จัดเก็บไว้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ 
คณาจารย์ภายในคณะและผู้สนใจทั่วไป ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น เผยแพร่ และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่
ด าเนินการจัดเก็บไว้ 

กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง 
 เมื่อการด าเนินการจัดการองค์ความรู้แล้วเสร็จ คณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการวิพากษ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้ของคณะกรรมการฯเพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารข้อสรุปที่ได้จากการเสวนาและเปลี่ยน เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา ข้อสรุป ภาษา อีกครั้งหนึ่งก่อนด าเนินการจัดท ารูปเล่มและสื่อ 
เพ่ือเป็นการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ของเนื้อหา ภาษา องค์ความรู้ที่จัดเก็บให้ตรงกับการ
ใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย มีการนิยามศัพท์ การก าหนดค าส าคัญในการสืบค้น 

กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
 เมื่อคณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ที่จัดเก็บเป็นรูปแบบของเอกสารหรือสื่อเพ่ือง่ายแก่
การเผยแพร่แล้วนั้น ได้มีกระบวนการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จัดเก็บไปสู่คณาจารย์และกลุ่มเป้าหมายใน
หลากหลายช่องทาง โดยอาศัยกระบวนการทั้งแบบการป้อนความรู้ (push) และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ 
(pull) เช่น การเผยแพร่ไปสู่ภาควิชาโดยการใช้ระบบเอกสารทางราชการผ่านบันทึกราชการ (push) การเผยแพร่
ทาง Website/ Face book /บอร์ดประชาสัมพันธ์/ และช่องทางอ่ืนๆ ของคณะ (pull) เพ่ือง่ายแก่การสืบค้นและ
ศึกษาค้นคว้า รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  

กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะศิลปศึกษาได้จัดเตรียมช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่ได้ด าเนินการ
จัดเก็บ ทั้งในส่วนของการน าเสนอแลกเปลี่ยนและเสวนาของบุคลากรภายในคณะ ด้วยการประชุมหรือการสัมมนา 
การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง Face book, Email และเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลของ
การน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆและให้
เสนอแนะ  

กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ 
 เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ และค าแนะน าเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดเก็บแล้วนั้น คณะศิลปศึกษา
ได้ด าเนินการน าผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุง องค์ความรู้เดิม ตามข้อเสนอแนะที่ได้ โดยเป็นการ
น าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ มาวางแผนในการ
ส่งเสริม แก้ไข เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จัดเก็บเดิม ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณาจารย์ของคณะศิลปศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการสอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี สังกัดภาควิชาการศึกษาและภาควิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ทั้งนี้ได้มีการด าเนินการ
จัดเก็บองค์ความรู้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยอาจารย์แต่ละท่านพูดครั้งละ 3 นาที และจากการด าเนินการได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 1. ก่อนการสร้างสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณาค าอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงค์ แผนการสอน รวมถึงเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงว่าสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหาการเรียนรู้
ในชั่วโมงควรมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ 
 2. ในการเรียนรู้ในชั่วโมงแรก ๆ ผู้สอนควรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติ 
รวมถึงบริบทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือวางแผนการสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสม 
 3. ผู้สอนต้องตรวจสอบทักษะ ความรู้ ความถนัด หรือประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสื่อหรือ
กิจกรรม เพ่ือให้สามารถสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมที่ตนเองสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาเรียนรู้ ทบทวน ก่อนการสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง 
 4. ต้องไม่ลืมว่าสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่ดีต้องสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการไปสู่
ทักษะและความรู้ของผู้เรียนได้ 
 5. เมื่อผู้สอนสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ ควรมีการทอลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาหรือผู้เรียนที่
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ตนสอน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและปรับเปลี่ยนให้สื่อหรือกิจกรรมนั้น  ๆ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 6. กิจกรรมที่จะเลือกใช้ต้องเหมาะสมกับระยะเวลา รวมถึงอาคารและสถานที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ขั้นการก าหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 1. ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นผู้สอนต้องเน้น
กิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งรอบๆ ตัวในเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 2. ระบบ it ถือเป็นระบบที่สอดคล้องกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันมากที่สุด ดังนั้นผู้สอนควรมีการปรับใช้
งานโปรแกรม หรือ application ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ประกอบการเรียนการ
สอน เช่น การสร้างไลน์กลุ่ม หรือเฟสบุ๊ค ในการสรุปสาระการเรียนรู้ การแจ้งประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน รวมถึง
การมอบหมายงานหรือสรุปการเรียนรู้ 
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ต่าง ๆ 
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 4. ผู้สอนควรเป็นนักตั้งค าถามที่ดี มีการสร้างประเด็นค าถามต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
และอยากค้นคว้าหาค าตอบ 
 5. การสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนจาก internet ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
คุณภาพ หรือความเหมาะสม ของเนื้อหา สื่อ ที่จะน ามาใช้ก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน internet 
ไม่ได้ถูกต้องหรือเหมาะสมในการน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมด 
 6. ในการก าหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสามารถใช้ตัวบุคคลมาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ เช่น การเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชั้นเรียน 
 7. การสร้างทักษะหรือความเข้าใจที่ดีอย่างหนึ่ง คือ การที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม ร่วมกิจกรรมหรือแสดง
บทบาทสมมติ โดยใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่เรียนไปประกอบการร่วมกิจกรรมหรือแสดงบทบาทสมมตินั้นๆ 
 8. กิจกรรมที่ผู้สอนจะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย สร้างความ
สนุกสนาน แต่สอดแทรกความรู้ตามเนื้อรายวิชาในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น 
 9. การใช้โปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดหรือเลือกใช้ตามความ
สนใจของผู้เรียนด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากตรงตามความต้องการของผู้เรียนแล้วนั้น ผู้สอนยังมีโอกาสในการเรียนรู้
โปรแกรมหรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่เป็นที่สนในในปัจจุบันได้ 
 10. นอกจากการสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมแล้ว การยกตัวอย่างจากเรื่องราว ข่าวสาร ที่เป็นเรื่องที่
ก าลังเป็นที่สนใจ หรือได้รับความนิยม ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 11. จากการที่ปัจจุบันเป็นสังคมยุค it ระบบการสืบค้นต่างๆ สามารถท าได้โดยง่าย ดังนั้นผู้สอน
สามารถก าหนดกิจกรรมการสืบค้นต่างๆ ก่อนการสอน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ความ
สนใจ ในเนื้อหาเป็นการเบื้องต้น ก่อนน ามาแลกเปลี่ยนหรือฟังบรรยายเพิ่มจากผู้สอนในชั้นเรียนปกติ 

ขั้นการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนควรมีการน าสื่อไปทดลองใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ในสถานที่จริงที่ตนสอน เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและป้องกันความผิดพลาด 
 2. ในการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนสร้างหรือก าหนด ควรมีการล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดหรือการล้มเหลวของการใช้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ได้ตามสถานการณ์ใน
แต่ละชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้สอน 
 3. ในระหว่างด าเนินกิจกรรม ผู้สอนมีหน้าที่มีหน้าที่ในการก าหนดกิจกรรมและควบคุมกิจกรรมให้
ด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
 4. สื่อหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนสอนควรมีความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนและหมุนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ 
 5. ผู้สอนควรมีการน ากระบวนการ PDCA มาปรับใช้กับการสร้างสื่อหรือกิจกรรม กล่าวคือ เมื่อ
วางแผนในการใช้สื่อหรือกิจกรรม ภายหลังการน าไปใช้ตามแผน ควรมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในแง่ของความ
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พึงพอใจ ทัศนคติ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อหรือ
รูปแบบของกิจกรรมให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 6. เมื่อมีการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ ผู้สอนควรมีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม มีข้อสรุป
ในการสะท้อนกลับไปสู่ผู้เรียนทุกครั้ง 

 ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในประเด็นข้างต้นพบว่า สามารถ
ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ได้ตามเป้าหมายของการด าเนินการ กล่าวคือ มีการด าเนินการครบ 5 ครั้ง และเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกท่าน ตามแผนการด าเนินการที่ก าหนดไว้ 
 

สรุป 
 การด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ กลุ่ม KM Team ของคณะศิลปศึกษา ได้ด าเนินการสรุปแนวทางการสร้างสรรค์
สื่อการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือก าหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนขั้น
การก าหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และขั้นการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งข้อสรุปที่ได้ดังกล่าวจะมีการจัดท าช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางต่อ  ๆ แก่คณาจารย์ภายใน
คณะศิลปศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจภายนอก ได้น าไปศึกษาเรียนรู้ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง 
แก้ไข องค์ความรู้ที่จัดเก็บในครั้งนี้ต่อไป โดยองค์ความรู้ที่จัดเก็บในครั้งนี้นั้นจะสามารถขยายผลแนวทางการ
จัดการจัดท าสื่อและก าหนดกิจกรรมไปสู่การสอนกลุ่มของวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และดนตรีได้ต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรม หรือเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
ประเด็นความรู้ร่วมกัน เพ่ือหาความสอดคล้องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่า งๆ ระหว่างกัน 
 2. ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีตัวแทนจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสาขาวิชาหรือรายวิชาที่เก่ียวข้องกันในภาพรวม 
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การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Tai song dam, Suphan Buri Province 

 
ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์  และคณะ 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
pui-b@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการความเข้าใจในเรือนไททรงด า ที่ถูกสร้างและมีวิวัฒนาการมาจากชาวไทด าในดินแดนสิบ
สองจุไท หลังจากที่บางส่วนของกลุ่มชนนี้ถูกกวาดต้อนหรืออพยพมาสู่ประเทศไทย (สยาม) เมื่อกว่า 200 ปีก่อน 
รูปแบบของเรือนดั้งเดิมถูกน ามาสร้างที่ถิ่นฐานใหม่ในไทยด้วย โดยเรือนนี้และชาวไทด าถูกชาวไทยเรียกว่าเรือน
กระดองเต่าและชาวไททรงด าตามล าดับ เรือนกระดองเต่าถูกพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้านไททรงด าหรือลาวโซ่ง 
จนถึงในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา มีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นเกือบสูญหาย มีการกลายรูปเกิดขึ้น
ทั่วไปกับเรือนของชาวไทด าแต่ก็ยังสามารถ ค้นพบเรือนดั้งเดิมได้ในบางท้องที่ ที่ส าคัญคือมีการสร้างใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรม การคงอยู่ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทและ
วัฒนธรรมสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง เมื่อเทียบกับการกลายรูปเรือนของกลุ่มชาติพันธ์ไท-ลาวอ่ืนใน
ประเทศไทย ซึ่งเรือนดั้งเดิมทั้งหมดถูกกลายรูปโดยมีลักษณะร่วมกับเรือนของชาวไทยหรือเรือนที่ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตก 
 วิธีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบเรือนตัวอย่างหลายแบบ จากข้อมูลเอกสาร หลักฐานและการ
ส ารวจภาคสนาม รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลการสร้างเรือนของชาวไททรงด าดั้งเดิมและสมัยใหม่ จาก
ข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญและผู้อยู่อาศัยเพ่ือยืนยันสนับสนุนประเด็นต่างๆ ซึ่งได้เผยให้เห็นถึง 1) เรือน
กระดองเต่าดั้งเดิมที่ ใช้เป็นต้นแบบมีทั้งความเหมือนและต่างจากเรือนกระดองเต่าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ 2) 
องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญถูกก าหนดและใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจกับการกลายรูปของเรือนไททรงด า 3) 
การเก็บรักษาความเป็นตัวตนผ่านทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในปัจจุบันของชาวไทด าปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลาย
ในระดับที่สูง เป็นสิ่งยืนยันถึงความสามารถของชาวไทด าในการปรับวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้ในบริบทใหม่ แม้มีการ
แปรเปลี่ยนไปตามเวลาและอิทธิพลจากภายนอกชุมชนที่รุนแรงขึ้น ก็ยังสามารถรักษาสืบทอดภูมิปัญญาความรู้มา
สู่รุ่นลูกหลานได้ 
 

Summary 
 Knowledge management of local wisdom. “Tai song dam House style Suphan Buri 
Province” is study on the understanding of Tai song dam House style. It was built and evolved 
from the Tai people in the territory of twelve cities. After some of these people were forcibly 
evacuated to Thailand more than 200 years ago, the original style of the house was built in 
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Thailand. This house and the Black Tai were called the turtles, turtles and Tai song dam, 
respectively. Turtle shells are commonly seen in the Black Tai House style or Lao Song House 
style. So far in the past few decades. The volume of these house style is reduced rapidly until 
almost lost. It has become common with the Tai song dam, but still can see the original house 
in some localities. The key is to create a new culture to promote and remain of this local 
architecture. It is in the midst of a change of context and culture to a rapid and violent 
modernization. Compared to the transformation of the house of the Thai-Lao ethnic group in 
Thailand. All the original houses were transformed into a Thai house or a house that was 
influenced by Western culture. 
 Method of study is comparison of several sample houses from document information 
Proof and Field Survey Comparing with the data of the building of the traditional and modern Tai 
song dam House style. Based on the information provided by experts and residents to support 
issues. It has been revealed that 1) the original tortoise shell was used as a prototype and was 
different from the rebuilt tortoise shell. 2) Identical elements are defined and used to understand 
the transformations of Tai song dam. 3) The preservation of identity through the current 
indigenous architecture of the Tai song dam is widely seen at high levels. This is a testament to 
the ability of the Tai song dam to adapt their traditional culture in a new context. Despite the 
change in time and the influence outside the community, the violence intensified. It can also 
inherit knowledge wisdom to generation. 
ค าส าคัญ 
 เรือนไททรงด า หมายถึง หลังคาไม่มีจั่ว หลังคายกอกไก่สูง มุงด้วยตับต้นกกมิใช่ตับจาก รูปหลังคาลาด
คุ่มเป็นรูปคล้ายกระโจม คลุมลงมาต่ าเตี้ยจรดฝา ดูไกล ๆ จะดูเหมือนไม่มีฝาบ้าน เพราะหลังคาคลุมมิดจนมองไม่
เห็น หรือเรียนว่า เรือนกระดองเต่า 
 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการนั้น ๆ รูปแบบของสิ่งก่อสร้างอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หามาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ 
 อ าเภออู่ทอง หมายถึง เมืองโบราณอู่ทอง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเมืองที่มีคู
น้ าและคันดินล้อมรอบ บริเวณที่พบชุมชนกระจายเกือบทุกต าบลในอ าเภออู่ทอง เช่น ต าบลอู่ทอง ต าบลจรเข้สาม
พัน ต าบลเจดีย์ ต าบลดอนคา ต าบลดอนมะเกลือ ต าบลบ้านดอน เป็นต้น 
 

บทน า 
 ชาวไทด า ในประเทศไทยได้แสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าจากดินแดนสิบสองจุไทอย่างชัดเจน การ
เปิดรับอิทธิพลจากภายนอกเป็นไปอย่างจ ากัดในช่วงแรกแต่มีการเปิดกว้างข้ึนเป็นระยะ หลังจากถูกกวาดต้อนหรือ
อพยพเข้าสู่ประเทศไทย (สยาม) ในช่วงเวลากว่า 200 ปีก่อน เนื่องมาจากสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามชิง
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อ านาจกันเองระหว่างกลุ่มในแคว้นสิบสองจุไท เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธ์ไทด า ถูกเรียก
ขานด้วยชื่อที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งมีค าว่า “ลาว” น าหน้าเช่น ลาวโซ่ง ลาวทรงด า ลาวซ่งด า ฯลฯ เพราะความ
เข้าใจผิดของชาวไทย เนื่องจากมีการอพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาพร้อมกับชาวลาวกลุ่มต่าง ๆ ค าเรียกชื่ออีกแบบ
หนึ่งคือมีค าว่า “ไท” หรือ “ไต” เช่น ไตด า ไททรงด า ผู้ไททรงด า ผู้ไตซงด า ฯลฯ โดยค าว่า “โซ่ง” หมายถึง “ซ่
วง” หรือ“ซ่ง” แปลว่ากางเกงการสืบสานความเป็นไทด าได้รับความสนใจและเกิดการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจาก
นักวิชาการ โดยส่วนใหญ่เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และภาษา 
ในวงการศึกษาทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยก็ได้มีบทความที่เกี่ยวกับเรือนไทด า  เนื้อหาในวารสารหรือ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับบ้านไทยหรือสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในอดีต มักแสดงรูปวาดหรือรูปถ่ายของเรือนลักษณะ
ดั้งเดิมประกอบกับค าบรรยายอย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ให้รายละเอียดและความเข้าใจกับเรือนไทด ากลับมีอยู่
อย่างจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหลังช่วงทศวรรษ 2540 ที่มีลักษณะเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่หรือระหว่าง
ประเทศเรือนไทด าในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งที่เป็นเรือนดั้งเดิมเก่าแก่ 
 เรือนดั้งเดิมที่ถูกดัดแปลงกลายรูป เรือนสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเรือนดั้งเดิม และเรือนกลายรูปจาก
ยุคสมัยต่าง ๆ แม้ว่าเรือนไทด าส่วนใหญ่มีรูปทรงภายนอกใกล้เคียงกับเรือนพักอาศัยของชาวไทย (ภูมิชาย พันธุ์
ไพโรจน์, 2554) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเปิดประเด็นทางสถาปัตยกรรมของชาวไททรงด าที่มี
ความส าคัญ  แต่ยังขาดการศึกษาที่เพียงพอหรือยังเป็นข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นไปที่เรือนไทด าดั้งเดิม ซึ่งเป็นเรือน
หลังคาทรงกระดองเต่า และเรือนไททรงด าที่สร้างขึ้นใหม่ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. การค้นหาความรู้  
 1) ประชุมบุคลากรครูภายในภาควิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยฯ เพ่ือแจ้งเรื่องการจัดการความรู้ เรื่อง 
การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
      - ด าเนินการเลือกประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการในการท างาน 
 3)  จัดท า Knowledge mapping โดยระดมความคิดของคณะกรรมการในการจัดเก็บองค์ความรู้ 
เรือนดั้งเดิมที่ถูกดัดแปลงกลายรูป เรือนสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเรือนดั้ง เดิม และเรือนกลายรูปจากยุคสมัย
ต่างๆ แม้ว่าเรือนไทด าส่วนใหญ่มีรูปทรงภายนอกใกล้เคียงกับเรือนพักอาศัยของชาวไทย   การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเปิดประเด็นทางสถาปัตยกรรมของชาวไทด า   ที่มีความส าคัญแต่ยังขาดการศึกษาที่
เพียงพอหรือยังเป็นข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นไปที่เรือนไทด าดั้งเดิม ซึ่งเป็นเรือนหลังคาทรงกระดองเต่าแต่ในบทความนี้
จะเรียกให้สั้นลงว่า “เรือนกระดองเต่า”และเรือนไทด าที่สร้างขึ้นใหม่ 
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 1) ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ จัดล าดับในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 2) ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมทั้งก าหนดหน้าที่ในการด าเนินงานและแสวงหา
ความรู้ 
    - ให้คณะกรรมการทุกคนพูดและฟัง แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเรือนไททรงด า
องค์ประกอบเรือนที่ส าคัญของเรือนกระดองเต่า คือ โครงสร้างหลัก ประกอบด้วย กลอน ไม้ชิงบัว (จันทัน) อกไก่ 
ขื่อ แป กวางตุ๊บ เสาตุ๊บ เสา ปิง รอด ตง และที่ไม่เป็นโครงสร้าง ประกอบด้วย หลังคา ขอกุด พ้ืนฟาก ผนังประตู 
บันได สา (ที่วางอาหาร เครื่องใช้) เตาไฟ องค์ประกอบเหล่านี้ถูกผูกยึดกันไว้ด้วยหวาย องค์ประกอบส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายเรือนไม้พ้ืนถิ่นทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บางองค์ประกอบมีลักษณะเฉพาะตัวมาก
เพ่ือสร้างรูปแบบเรือนที่มีความโค้งสามมิติ 
    - ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น คือตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ให้อิสระในการพูดและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดเวลา 
 3) สร้างบรรยากาศ เช่น สถานที่มีความสะดวกเอ้ือต่อการระดมความคิด การสร้างแรงจูงใจ  ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 4) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เรื่อง การสร้างเรือน ไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น เอกสาร ต ารา ฯลฯ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้จากการไปเก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทอง โรงเรียนบ้านดอน และต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) สรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าคลังองค์ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3) เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 

4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 
 1) ตรวจสอบความรู้ ของด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง 
 3) จัดท ารูปเล่มเอกสาร 

5. การเข้าถึงความรู้ 
 1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) ท าบันทึกข้อความเสนอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอน และต าบล
บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) จัดท าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
นิเทศ โซเชียลเน็ตเวิร์ค   
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 1) จัดกิจกรรมส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญข้าราชการครูภาควิชาศึกษาท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 2) พูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 

7. การเรียนรู้ 
 1) น าองค์ความรู้เรื่อง การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 2) ติดตามผลการน าองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3) ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและน ามาต่อยอดในล าดับต่อไป 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการที่ชาวไทด าในประเทศไทยที่ถูกกวาดต้อนมา หวนคิดถึงบ้านเกิดที่ดินแดนสิบสองจุไท ชาวไท
ด า เหล่านี้ได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับแหล่งที่พวกเขาจากมา โดยเก็บรักษาและใช้สิ่งที่น าติด
ตัว ซึ่งรวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเรือนกระดองเต่า เรือนไทด ารูปทร งนี้จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการร าลึกและแสดงลักษณะเฉพาะของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมไปกับการคงวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน มีการปรับตัวยอมรับอิทธิพลจากนอกชุมชนมากขึ้น เกิดการกลายรูปของเรือน
ในรูปแบบต่าง ๆ ชาวไทด าก็ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาทางช่างของตัวเอง โดยสร้างเรือนกระดองเต่าจ าลองขึ้น
ในหลายชุมชน ท าให้คุณค่าและความส าคัญของชุมชนและเรือนไทด าในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่
ในพ้ืนที่ศึกษาในประเทศเวียดนาม ไม่มีการปรากฏของเรือนกระดองเต่ารวมถึงเรือนกลายรูปหรือเรือนจ าลอง 
เรือนไทด าในปัจจุบันไม่ได้มีความใกล้เคียงกับลักษณะดั้งเดิม ขาดพัฒนาการ ไม่มีการสืบทอดรูปแบบและภูมิ
ปัญญาทางช่างเรือนไทด าดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่และอาจรวมถึงในท้องถิ่นอื่นที่ยังขาดการเก็บข้อมูล ได้ถูกใช้เป็น
กรณีศึกษาต้นแบบเพ่ือการศึกษาและสร้างเรือนจ าลองในชุมชนไททรงด า หลายแห่งในอ า เภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตลอดมา แต่ยังคงขาดการสนับสนุนในด้านนโยบายการช่วยดูแลบ ารุงรักษาจากหน่วยงานภาครัฐ  
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การสร้างเรือนไททรงด าแบบดั้งเดิม มีลักษณะ โดยส่วนใหญ่ คือ เรือนที่
มีทรงคล้ายกระดองเต่า ซึ่งเป็นเรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่ อย่างไรก็ตามรูปแบบดั้งเดิมยังมีลักษณะอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด 
ถ้าแบ่งตามวัสดุก่อสร้าง คือ เป็นเรือนไม้ไผ่ เรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่ และเรือนไม้จริงเรือนไม้ไผ่ของชาวไทด ามี
ลักษณะรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเรือนเครื่องผูกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนที่ราบสูงมีลักษณะคล้ายกัน เช่น เ รือน
กะเหรี่ยงที่อาศัยในประเทศไทย องค์ประกอบเรือนที่ส าคัญของเรือนกระดองเต่า คือ โครงสร้างหลัก ประกอบด้วย 
กลอน ไม้ชิงบัว (จันทัน) อกไก่ ขื่อ แป กวางตุ๊บ เสาตุ๊บ เสา ปิง รอด ตง และที่ไม่เป็นโครงสร้าง ประกอบด้วย 
หลังคา ขอกุด พ้ืนฟาก ผนังประตู บันได สา (ที่วางอาหาร เครื่องใช้) เตาไฟ องค์ประกอบเหล่านี้ถูกผูกยึดกันไว้
ด้วยหวาย องค์ประกอบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายเรือนไม้พ้ืนถิ่นทั่วไปทั้งนี้เรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่เป็นเรือนที่ผสมทั้ง
ระบบเครื่องผูกและเครื่องสับ อีกทั้งยังมีการใช้ไม้รวกในส่วนที่ต้องการดัดโค้งหรือรับแรงดึงการสร้างเรือนด้วยไม้
จริงเป็นการสร้างเรือนถาวรที่อยู่ได้นาน สามารถรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ดีกว่าเรือนเครื่องผูก  
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 การสร้างเรือนไททรงด าสมัยใหม่ มีลักษณะ เปลี่ยนทรงหลังคาเป็นเหลี่ยม วัสดุก่อสร้างอาคารในส่วน
อ่ืนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชานและไม้จริงที่อาคาร ผังอาคาร โครงสร้าง การวางเสามีลักษณะเหมือนเรือนไทด า
โดยทั่วไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงการสร้างเรือนไททรงด าที่มีความแตกต่างไปจากรูปแบบดั้งเดิมเลย เนื่อง
มาการการรับวัฒนธรรมในปัจจุบันมาใช้ เพ่ือความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเอง นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสร้างเรือนไทยทรงด ารูปแบบดั้งเดินนั้นหาได้ยากมากยิ่งขึ้น ชาวไททรงด าจึงเปลี่ยนมาสร้างเรือนตามแบบยุค
สมัยปัจจุบัน แม้จะมีความไม่เข้ากันของวัสดุและรูปทรงในหลายจุด แต่ด้วยมีการผสมผสานรูปแบบในอดีตกับเรือน
ไทด าในปัจจุบันจนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทด าสมัยใหม่ จึงอาจเป็นการสร้างเรือนไททรงด าที่เป็น
จุดเริ่มต้นของรูปแบบการสร้างเรือนในปัจจุบัน 
 รูปแบบที่ยังรักษาไว้ มีลักษณะ เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ ต้องไปหาฤกษ์ ก าหนดวันที่จะท าพิธีเพ่ือเป็นศิ
ริมงคลแก่บ้าน และผู้อยู่อาศัยจากนั้นจึง จัดเตรียมเครื่องใช้ ที่นอน หมอน มุ้ง เครื่องใช้ในครัวเรือนที่จ าเป็นต่างๆ 
และของที่ใช้ในพิธีเช่น ไก่ เหล้า และเครื่องเซ่น เจ้าของบ้านผู้ชายจะแต่งกายใส่ชุดฮี ส่วนผู้หญิงจะนุ่งซิ่นใส่เสื้อฮี 
หมอผู้ท าพิธีจะแต่งกายด้วยชุดธรรมดาสะพายมีดดาบ ถือถุงย่ามสีแดงใส่เครื่องมือ สิ่ว ค้อน ส าหรับท าพิธีตอกเสา 
ห้องกะล้อห่อง พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นความเชื่อในการเชิญเทวดา เจ้าพ่อและผีเรือนมาช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้
ปลอดภัย ร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง ร่ ารวยยิ่งๆ ขึ้น อีกหนึ่งโครงสร้างที่ยังคงอยู่ คือ มุมสุดขวามือ เป็นห้อง
ส าหรับผีเรือน ภาษาโซ่งเรียกว่า กะล้อห่อง ภายในมีหิ้ งสี่เหลี่ยมส าหรับวางชั้นผีเรือน หรือสมุดจดรายชื่อบรรพ
บุรุษที่อยู่ในตระกูลที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นที่รวมวิญญาณของบรรพบุรุษ ในการปกป้องคุ้มครองลูกหลาน นอกจากนี้
ลาวโซ่งยังนับถือผีฟ้า หรือ แถน ซึ่งเป็นเทวดาที่คอยดูแลรักษาผีบ้านผีเรือน ผีประจ าหมู่บ้าน ให้อยู่กันด้ วยความ
ร่มเย็นเป็นสุข ความเชื่ออีกอย่างของลาวโซ่ง คือ ความเชื่อเรื่องขวัญ ซึ่งขวัญได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด ถ้าไม่มีขวัญจะ
ท าให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือตายได้ ถ้าขวัญอยู่ดีจะมีดีมีสุข ถ้าขวัญจากไปจะต้องท าพิธีเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว   
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ต้องด าเนินการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในชุมชนและเรือนพ้ืนถิ่น
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่มุ่งเน้นไปเฉพาะเรือนเรือนไทด าที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจท า
ให้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับผลการศึกษาในอดีต เป็นการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์เท่านั้น จึงควรเพ่ิมและเน้น
ข้อมูลแสดงล าดับขั้นของพัฒนาการซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจและเห็นในคุณค่าของเรือนกลายรูป 
เช่น ช่วงเวลาของการต่อเติมเรือนในส่วนต่าง ๆ และการให้รายละเอียดการกลายรูปจากลักษณะดั้งเดิม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับเรือนไทด าในกลุ่มที่กว้างกว่าการพิจารณาถึงองค์ประกอบเรือนที่เป็นโครงสร้างเอกลักษณ์ของเรือน
กระดองเต่า คือ กว้างตุ๊บและเสาตุ๊บท าให้สามารถสรุปได้ว่า เรือนกระดองเต่าไม่ได้มีลักษณะทางโครงสร้างที่
เหมาะสมกับการเป็นเรือนยาวซึ่งมีการต่อเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของครอบครัว การศึกษาไม้ไขว่ขาเปีย และ
การยื่นของรอดท าให้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในทางช่างของชนกลุ่มนี้ที่แสดงความเข้าใจระบบโครงสร้างและ
สามารถใช้วัสดุได้อย่างเต็มที่ เรือนกระดองเต่าจ าลองจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการร าพันในปัจจุบันต่อบ้านเมืองเดิมใน
อดีตที่จากมาของชาวไทด า ทั้งนี้ การปรากฏของการสร้างขึ้นใหม่ของเรือนกระดองเต่าโดยมีความพยายามคงรูป
แบบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุและโครงสร้างในหลายจุดอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่แสดงถึงความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ๆ ความเข้มแข็งในการคงความเป็นตัวตนและการสืบทอดของชาวไทด าในประเทศ
ไทยนี้ เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การบันทึก ศึกษา และเผยแพร่ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ชาวไทด าและผู้ที่สนใจทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์, 2554) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการจัดการความรู้ไปใช้  
 1. จากการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การสร้างเรือนไททรงด า อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยทรงด า และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตน โดยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิต ก่อให้เกิดอนุรักษ์และสืบทอดการสร้างเรือนไททรงด า
ต่อไป  
 2. ควรมีการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายชาวไทยทรงด าทั้งในอ าเภอต่างๆ และระดับจังหวัดเป็นพลัง
แห่งการฟ่ืนฟู อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเรือนไททรงด า และเชื่อมการติดต่อสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
เครือญาติ ด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ไทยทรงด า  

ข้อเสนอแนะการจัดท าครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการจัดท ากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเรือนไททรงด า ในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ  
 2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ (KM) ในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ  
 3. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการการสร้างเรือนไททรงด า เพ่ือการการอนุรักษ์และสืบทอดการสร้าง
เรือนไททรงด า อย่างต่อเนื่อง  
 4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า เพ่ือเป็นช่องทางในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด าอีกท้ังยังเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยทรงด า
อีกด้วย 
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การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
The activity of the efficiency of project management 

 
รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ์
rat0906@windowslive.com 

 

บทสรุป 
 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่ประสบความส าเร็จทางด้านการบริหาร
โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตวิธีการท างาน แล้ว
น ามาสกัดความรู้พบว่า การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย การมีภาวะผู้น า การท างานเป็น
ทีม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การท างานแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประเมินผลโครงการทุก
ระยะ 
ค าส าคัญ :  การบริหารโครงการ, ประสิทธิภาพ 
 

Summary 
 Angthong College of Dramaticart think about best practice on the efficiency of project 
management. The Data collected through interview and observation from 6 persons who take 
action to improve the project managementright. The result reveled that the activity of the 
efficiency of project management should be do including; leadership, teamwork, human 
relationship, integrated working, offensive public relationand project Evaluation. 
Keywords : Project Management, efficiency 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันการบริหารจัดการเน้นไปที่การบริหารแบบโครงการปัจจุบันได้ด าเนินการก าหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่องค์กรการบริหารโครงการจึงถือเป็นความส าคัญประการ
หนึ่งที่ถูกละเลยมิได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรไม่ว่าจะเป็น
ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารอยู่เสมอ  
 โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณทรัพยากรระยะเวลารวมถึงมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้แต่ในความเป็นจริงการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีความรู้และ
ทักษะในการบริหาร โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จแต่ก็
อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 
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 ไม่ว่าโครงการที่จะด าเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการจะ
ช่วยท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการท างานให้แล้วเสร็จเพราะมีการใช้สมรรถนะ 
(Competency) ศักยภาพของผู้ด าเนินการในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้น า, ทักษะการสื่อสาร, การ
บริหารจัดการ, มนุษยสัมพันธ์, การท างานเป็นทีม, การประเมินผลโครงการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการด้านอ่ืนๆ 
ที่จะช่วยท าให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบผลส าเร็จตามที่ผู้บริหาร
ตั้งเป้าหมายไว้ 

*รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. การค้นหาความรู้ เรื่องการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มขึ้นจากการที่คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง เริ่มจาก 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ส ารวจหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญและประสบความส าเร็จใน
การบริหารโครงการในด้านต่างๆ ได้จ านวนทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมโครงการจัดเก็บรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง ตลอดจนการสังเกตการ
วิธีการท างานของแต่ละท่าน  
 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ สกัดองค์ความรู้น ามาบันทึกสรุปแนวทางการบริหารงานโครงการที่มี
ประสิทธิภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  น ามาจัดท าเป็นคู่มือการบริหารงานโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบเนื้อหาองค์ความรู้ที่ถอดออกมา โดยวิธีการสามเส้าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้องค์ความรู้ และผู้
ถอดองค์ความรู้ 
 5. การเข้าถึงความรู้ จัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารคู่มือการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่ 
จัดท าฐานข้อมูลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย และเฟซบุค 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากรในองค์กรต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัย เลือกใช้เทคนิค Coaching และ 
Mentoring เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จโดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
 7. การเรียนรู้ น าองค์ความรู้ไปใช้ในการท าโครงการอ่ืนๆ ต่อไปผู้บริหารทุกระดับสามารถเป็นผู้สอน
งานลูกน้องที่อยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกันการสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual 
Performance) และพัฒนาศักยภาพของลูกน้องวิธีการ Coachingเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางท าให้หัวหน้าและลูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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 การถ่ายทอดและน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในบริหารโครงการวิทยาลัยได้ใช้วิธีการจับคู่ กันโดยใช้
รูปแบบของการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โดยให้  
 1. นางวัลลา นาฏประเสริฐ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ    
นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 2. นางเสมอแข มูรพันธ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ       
นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร ต าแหน่งครูช านาญการ 
 3. นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ      
นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 4. นายสมภพ เขียวมณี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ       
นายจิรวัฒน์ แจ้ค า ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 5. นางสาวชมเพลิน ลิ้มสุนทร ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ        
นางปาริชาติ ประเสริฐศิลป์ วิทยฐานะครูช านาญการ 
 6. นางสาวพิชญธิดา สุขอุดม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้กับ            
ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ นันต๊ะเสน 
 

สรุปผล 
 จากการด าเนินการถอดองค์ความรู้ การบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. โครงการที่ดีเกิดจากการวางแผนที่ดี ก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่ม เป้าหมาย ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการจัดกิจกรรม  มีการเตรียมตัว เตรียมการล่วงหน้า คัดเลือกทีมงานที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. โครงการที่ดีต้องได้รับการลงมือร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติตามแผนงาน โปร่งใสเรื่องการเงิน มี การ
สื่อสารที่ดีในหมู่ทีมงาน ให้รางวัลทีมงานตามท่ีก าหนดไว้  
 3. โครงการที่ดีต้องปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
สง่างาม เมื่อมีอุปสรรคผ่านปัญหาเข้ามา ต้องมีการประเมินผลปรับปรุงแก้ไข ในทันทีและชี้แจงกับทีมงานทันที 
รวมทัง้แจ้งผลการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆแก่ทีมงานทุกคน 
 

อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลที่ได้รับจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
น าไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้ท าให้มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตเป้าหมายของการบริหารโครงการมากขึ้นสามารถ
คิดวางแผนก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการขององค์กร การวางแผน การเขียนโครงการ
แบบ PDCA ที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการ และมีส่วนร่วมกับหัวหน้า
งานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีโอกาสรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองเพ่ือสามารถท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรู้จักวางแผนล าดับความส าคัญก่อน-หลังของงานรับรู้เทคนิควิธีการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานก าหนดเกิดขวัญก าลังใจท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองท างานเพียงผู้
เดียวเป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงตนเองและมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอพร้อมที่จะท างานหนักและท้าทายมาก
ขึ้นสร้างบรรยากาศของการน าเสนอผลงานใหม่ๆหรือความคิดเห็นนอกกรอบมากข้ึนท าให้สามารถบริหารโครงการ
ของตนเองได้อย่างราบรื่น และสามารถน าไปขยายผลให้บุคลากรท่านอ่ืนๆต่อไปประโยชน์ของการจัดการองค์
ความรู้ที่มีผลต่อวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองดังนี้ 
 1. วิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังที่ต้องการ 
 2. วิทยาลัยมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
การท างานกลยุทธ์ขั้นตอนวิธีการท างานการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรในวิทยาลัยได้เรียนรู้หาประสบการณ์จากงานใหม่ๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการ
ท างานใหม่เป็นการกระตุ้นให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู้น าในอนาคตที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านต่างๆในวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) 
 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง จะมีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
บริหารโครงการต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่
ละครั้ง มีคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถอดบทเรียนจากเรื่ องเล่าประสบการณ์ 
โดยสรุปเทคนิควิธีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางแผนโครงการภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ การ
บูรณการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การท างานเป็นทีม และการประเมิน
โครงการเป็นระยะๆ ส่งผลให้บุคลากรภายในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และน าไปสู่
การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมการท างานโดยภาพรวมของทั้งวิทยาลัยในด้านการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ สรุปองค์ความรู้ออกมาเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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สรุปองค์ความรู้เรื่อง การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 เทคนิคการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพของ วนศ.อ่างทอง 

 
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

1. การบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 การบริหารโครงการประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 

 

การบริหารโครงการ 

ที่มีประสิทธภิาพ 

การบริหาร

โครงการ 

การท างานเป็นทีม 

มนุษยสัมพันธ์ 

ภาวะผู้น า 
การประเมิน

โครงการ 

การประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

การบูรณาการ 

การบริหารโครงการ 

มีการวางแผนงาน 

มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

มีการจัดหน่วยงาน 

มีการอ านวยการ 
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2. ภาวะผู้น า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 ภาวะผู้น าส่งผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 
 

3. มนุษยสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 มนุษยสัมพันธ์มีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 
 

ภาวะผู้น า 

ต้องมีความฉลาด 

ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง 

ต้องมีแรงจูงใจภายใน 

อ านวยความสะดวกให้กับการท างานเป็นทีม 

การติดต่อสื่อสารภายในทีมที่ชัดเจน 

รู้จักวิธีสร้างขวัญและก าลังใจให้กับทีม 

มนุษยสัมพันธ ์

Positive Thinking 

ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ 

สื่อสารให้เป็น 

จัดล าดับความส าคัญของงาน 
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4. การท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 การท างานเป็นทีมมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 
 

5. การบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 6 การบูรณการมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 

การท างานเป็นทีม 

เข้าใจ 

ใส่ใจ 

จริงใจ 

ร่วมใจ 

ให้ใจ 

ตัดสินใจ 

การบูรณการ 

มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน 

การมียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจทีช่ัดเจนร่วมกนั 

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสานความร่วมมือในการท างานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน 

ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ 
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6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 
 

7. การประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 8 การประเมินโครงการมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง 
 
 

การประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

การสนทนา 

การประชุม 

โปสเตอร์ 

การสัมมนา 

เสียงตามสาย 

เทคโนโลยี 

การประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการ 

ประเมินก่อนเริ่มโครงการ 

มีการร่วมกันสรุปผลการโครการอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเมินในระหว่างด าเนินงาน 

ประเมินหลังการด าเนินงาน 
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ผลที่ได้รับจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารโครงการ จากการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีดังนี้ 

1. ท าให้มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตเป้าหมายของการบริหารโครงการมากขึ้นสามารถคิดวางแผนก าหนด
นโยบายและวางกลยุทธ์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องของอค์กร การ
วางแผน การเขียนโครงการแบบ PDCA ที่ถูกต้อง  

3. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการ และมีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. มีโอกาสรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เพ่ือสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. รู้จักวางแผนล าดับความส าคัญก่อน-หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานก าหนด 
6. เกิดขวัญก าลังใจท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองท างานเพียงผู้เดียว เป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงตนเองและมีความ

สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ พร้อมที่จะท างานหนักและท้าทายมากข้ึน 
7.  สร้างบรรยากาศของการน าเสนอผลงานใหม่ ๆ หรือความคิดเห็นนอกกรอบมากข้ึน 
8.  ท าให้สามารถบริหารโครงการของตนเองได้อย่างราบรื่น และสามารถน าไปขยายผลให้บุคลากรท่าน

อ่ืน ๆ ต่อไป 
 

บทสรุป 
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนด าเนินการรวบรวมความคิด ข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

จัดท าร่างโครงการเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์พันธกิจขอ ง
สถานศึกษา รวมทั้งตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารโครงการเป็นไปด้วยดี  มีการ
จัดรูปแบบในการบริหารโครงการ รวมทั้งการจัดคนให้เข้ากับงาน โดยจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดท า
หน้าที่รับผิดชอบอะไร บุคคลที่เกี่ยวข้องมีจ านวนเท่าใด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ควรมีอะไรบ้าง เป็นขั้นตอนที่
แสดงถึงขอบข่ายงาน ระยะเวลาที่ต้องท า การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน กลไกในการปฏิบัติงานอันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพของงานมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การด าเนินงานให้บุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน
ได้ทราบว่ามีขอบเขตในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงไร มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องท า หากมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่
ต้องการการแก้ไขการตัดสินใจ จะมอบให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ท าหน้าที่นั้นรวมถึงการอนุมัติเบิกจ่าย
ทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานโครงการแต่
ละกิจกรรมเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการประสบความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการ 

ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ  ได้มีวุฒิภาวะทาง
สังคมและใจกว้างคือจะต้องมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพ
ต่างๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือส าเร็จ มีความอดทนต่อความคับข้องใจ  พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้าน
สังคม ต่อต้านคนอ่ืนให้เหลือน้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง และนับถือตนเองท างานเป็นทีมมีการ
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จัดรูปแบบโครงสร้างการประสานงานที่ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการท างานสร้างบรรยากาศการ
ท างานและในการประชุมแบบเป็นกันเองเพ่ือลดความตึงเครียดในการท างาน มีการสื่อสารภายในทีมชัดเจน
ก่อให้เกิดความเข้าใจน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้น าจะต้องมีแรงขับที่จะท าอะไรให้
เด่น ให้ส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการที่จะท าสิ่งอ่ืนต่อไป ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับทีมต้องรู้ถึงเทคนิคการจูงใจสมาชิกเข้าใจในพฤติกรรมบุคคลและตอบสนองความต้องการของ
ทีมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับทีมงานมองโลกในด้านบวก เพ่ือให้ท างานอย่างมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นนักฟังที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแสดงน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงาน รู้จักเสียสละ    
เห็นใจ ให้อภัย รู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ และชมเชย ยกย่องผู้อื่นเมื่อเขาท าดี ให้เกียรติผู้อ่ืนอยู่เสมอ ยอมรับ
ในความคิดและการตัดสินใจของเพ่ือนร่วมงาน โดยอาศัยหลักของเหตุผล ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อน
เสมอ สื่อสารในองค์กร ตรงจุด ตรงประเด็นชัดเจน ไม่น าอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการสื่อสาร จะท าให้การท างาน
ราบรื่นและลดข้อผิดพลาด รวมไปถึงลดความขัดแย้งในทีมงาน ตัดสินใจอย่างเหมาะสม หากเกิดความขัดแย้งรีบ
ด าเนินแก้ไขปัญหา ด้วยการปรับเปลี่ยนแผนในการท างาน เพ่ือหาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  จัดล าดับ
ความส าคัญของงาน โดยมุ่งเน้นให้งานมาก่อนเสมอและต้องพยายามลดข้อโต้แย้ง ในประเด็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการท างานออกไป บริหารงานแบบบูรณการ ได้แก่ การมีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจนการมี
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์พันธกิจที่ชัดเจนร่วมกัน การประสานความร่วมมือในการท างานของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการท างานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประหยัดจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพึงพอใจ 

ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบร่วมกัน  การ
ประชาสัมพันธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่นท าโดยการสนทนา การประชุม การสัมมนา การอภิปราย เสียงตามสาย 
โปสเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการแจ้งข่าวสารทางไลน์ หรือแม้แต่ทางเฟสบุ๊ค เป็นต้น เพ่ือการ
สื่อสารความคิดเห็นข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย  เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชนรวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย ท าให้ประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใสศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนค้นหาและ
ก าจัดแหล่งเข้าใจผิดช่วยลบล้างปัญหา เพ่ือสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 

การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต มีการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ประเมินสภาวะแวดล้อม และปัจจัยเบื้องต้น เพ่ือตัดสินใจเลือก
วัตถุประสงค์โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเป็นไป
ได้ของโครงการที่จะน าไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ  รวมทั้งโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีการประเมินในระหว่างด าเนินงาน  คือการศึกษาจุดเด่น จุดด้อยการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง มีวิธีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร จะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินหลังการด าเนินงาน เป็น
การประเมินว่าประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
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โครงการหรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือไม่ เกิดผลกระทบอะไรกับโครงการบ้างมีการร่วมกันสรุปผลการประเมิน
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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บทสรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์” จัดท าข้ึน
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย   
ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือจัดท ารูปเล่มข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นคุณค่าและความส าคัญขององค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ จึงค้นหาประเด็นความรู้ดังกล่าว เพื่อ
น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน จึง
ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์” นี้ขึ้น 
 การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์” เป็นการ
รวบรวมเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ตั้งแต่การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน การคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระ หลักทั่วไปในการสอนของครูรัตติยะ      
วิกสิตพงศ์ กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ และกลวิธีในการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ 
วิกสิตพงศ ์
 ในการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้ เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ      
วิกสิตพงศ์” เมื่อกลั่นกรองความรู้แล้ว จะจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากการจัดการความรู้ จัดท าเป็น
เอกสารประกอบการสอนแก่คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชารวมทั้งหน่วยงานที่มีการเรียน การสอนเกี่ยวกับ
ด้านนาฏศิลป์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทางเว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของ
ภาควิชาฯ เฟสบุ๊คของคณะ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ เผยแพร่ให้แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
 

Executive Summary 
Knowledge management of the Thai Dance Postures pass on knowledges procedure of 

the specialist teacher Rattiya Vikasitphongse was presented under the strategy of education 
management developping in Thai Dance, science of playing musical instrument and composing 
Art to get the quality and national accepted standard. The objectives were gather all knowledges 
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of specialists in Thai Dance at Art and Education Faculty, Banditpatanasilapa Institute into the 
research paper that collecting about technic, tactic of pass on knowledge Thai Dance Postures of 
specialists in Thai Dance at Art and Education Faculty, Banditpatanasilapa Institute, to appreciate 
the importance of knowledges of Thai Dance Postures pass on knowledge of the specialist teacher 
Rattiya Vikasitphongse, then studied all issues for doing the learning and teaching lessons to 
improve learners to be completed in quality standard which be the reason to study this title. 
       This knowledge management is studying technics, strategy in passing on knowledge of the 
specialist teacher Rattiya Vikasitphongse since building the first relationship among learners before 
teaching, how to select learners to be actors, general teaching methods of teacher Rattiya 
Vikasitphongse and her Thai Dance Postures  and her tactic pass on knowledges. procedure  
      After these studying, will print out distributed papers of gotten knowledges management, 
be teaching documentary manual for the teachers'team in Thai Dance department and others 
teaching institutes including the public relation knowledge on electronic media and social world 
wide web of faculty i.e facebook of department and faculty and Banditpatanasilapa Institue 
facebook to others interested persons. 
ค าส าคัญ : กระบวนการ  การถ่ายทอดท่าร า 
 

บทน า 
 นาฏศิลป์ไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกท่ีบรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ให้ เสมือนหนึ่งอัญมณี
อันสูงค่าที่ประดับประดาเพ่ิมเสน่ห์และศรีสง่าแก่ลูกหลานไทยทุกคน ศิลปะอันเลิศล้ าแขนงนี้ ได้รับการถ่ายทอด 
ต่อกันมาจากบรมครูในอดีตรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงทุกวันนี้ นาฏศิลป์ไทยเป็นวิชาทักษะผู้ศึกษาจะต้องมีใจรัก           
มีความอดทนฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้สร้างผลงานด้านนาฏศิลป์และดนตรี  
ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย  
 การสืบทอดนาฏศิลป์ไทยในสมัยโบราณ เป็นการถ่ายทอดต่อท่าร าแบบตัวต่อตัว ใช้วิธีการจ าและให้ร า
ตาม ไม่มีการบันทึกเป็นภาพหรือเป็นลายลักษณ์อักษร องค์ความรู้ทั้งหมดจึงอยู่ในตัวครูผู้สอน ผู้ถ่ายทอดท่าร า ผู้ที่
มีความสามารถในการร า ร ากี่ครั้งก็ไม่ผิดแบบแผน ครูนาฏศิลป์จึงมีความส าคัญต่อลูกศิษย์มาก ในสมัยโบราณลูก
ศิษย์จะเข้าไปฝากตัวกับครู ดูแลปรนนิบัติรับใช้ให้ครูเมตตารักใคร่ เห็นความตั้งใจ มีศรัทธาแน่วแน่ที่จะเรียนรู้ท่า
ร า จึงเป็นความผูกพันรักใคร่ที่ครูกับลูกศิษย์มีต่อกัน ปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้เป็นศิษย์ อบรมสั่ง
สอนคุณธรรมและจริยธรรมจารีตประเพณีไปพร้อมๆกับความรู้ทางนาฏศิลป์ แต่ปัจจุบันการเรียนการสอน
นาฏศิลป์บรรจุในหลักสูตรเรียนในห้องเรียน การต่อเพลงแต่ละเพลงเป็นไปตามบทเรียนที่มีการก าหนดไว้ ซึ่ง
ครูผู้สอนแต่ละคนต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมาก 
องค์ความรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนไม่ได้มีการเผยแพร่หรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะองค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความส าคัญต่อการสืบทอดและการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมาก 
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 คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงรวมถึงด้านการถ่ายทอดกระบวนท่าร าให้กับ
ลูกศิษย์มาโดยตลอด ท่านเป็นคุณครูที่อุทิศตนเพ่ือศิลปะ อุทิศเวลาของตนให้กับศิษย์ ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง
อ าพราง มีเทคนิค กลวิธีในการถ่ายทอดท่าร าให้กับศิษย์แต่ละรุ่น องค์ความรู้ของท่านยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดท่าร า เทคนิค กลวิธีของคุณครูเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมากส่งผลต่อครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์ไทยและส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  คณะศิลปศึกษา เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร า
ของผู้เชี่ยวชาญ  คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์” ได้จัดท ากิจกรรมประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1  การ
ค้นหาความรู้  กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ    
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้  กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  และกิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้ 
คณะศิลปศึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ที่ประชุมมีความเห็นด าเนินการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ  คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์” ด้วยเหตุที่
คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
ดังนั้น ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจึงต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะอย่างลุ่มลึก การจัดเก็บองค์
ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะให้อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถอนุรักษ์
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานได้อย่างมีหลักการ  ตลอดจนสามารถ
น าไปบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) โดยพิจารณาจากคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านนาฏศิลป์  
 1.2 ประชุมคณะท างานวางแผนเพ่ือจัดการความรู้  โดยจัดท า (Knowledge Mapping) แผนการ
ปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้ประสานงานเพ่ือจัดท าองค์ความรู้  
 1.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการสัมภาษณ์ คิดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ ก าหนดวันสัมภาษณ์ 
และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์  
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กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ 
เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่จะด าเนินการจัดเก็บ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้

ด าเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ 
ดังนี้  

2.1 ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์  
1) การคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระ  
2) หลักท่ัวไปในการสอนของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
3) กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ ์
4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ บันทึกองค์ความรู้ที่ได้ใน

ระบบจัดเก็บความรู้ โดยรวบรวมและสรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่าร า ด าเนินการ
จัดท าสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดเก็บ รวมถึงการจัดท าช่องทางในการสืบค้นเกี่ยวกับองค์
ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่จัดเก็บไว้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ภายในคณะ ภายนอกคณะและผู้สนใจ
ทั่วไป ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น เผยแพร่ และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดเก็บไว้ 

กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง 
มีการตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา ข้อสรุป ภาษา อีกครั้ง

หนึ่งก่อนด าเนินการจัดท ารูปเล่มและน าองค์ความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์โดยให้
ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
กิจกรรมที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้จัดเตรียมช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่ได้
ด าเนินการจัดเก็บ ทั้งในส่วนของการน าเสนอแลกเปลี่ยนและเสวนาของบุคลากรภายในคณะ ด้วยการประชุมหรือ
การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง Face book, Email และจัดท าเป็นเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลของการน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ และให้เสนอแนะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 6 การเข้าถึงความรู้ 
จัดท ารูปเล่มข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดท่าร า กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญด้าน

นาฏศิลป์ไทย มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชาฯ เฟสบุ๊คของคณะ
วิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้ตลอดเวลา 

 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

717 

กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ 
น าองค์ความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์ ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา

นาฏศิลป์ ในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ทุกระดับชั้น และให้เขียนสรุปผลที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการจัดเก็บแล้วนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น า
ผลที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้ โดยเป็นการน าผลที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการน าองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ มาวางแผนในการส่งเสริม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จัดเก็บเดิม ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนมากข้ึน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ  คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์” เป็นการ
จัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการจัดการความรู้  ดังนี้ 
  1) แนวทางการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
  2) หลักท่ัวไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
  3) กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
  4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าร าของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 

ผลการด าเนินงาน 
1) แนวทางการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
การเรียนในสาขานาฏศิลป์ไทยจะต้องมีการคัดเลือกผู้เรียนว่าคนไหนควรเรียนตัวพระ และคนไหนควร

เรียนเป็นตัวนาง ในส่วนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระ เริ่มจากการ
ตรวจดูใบหน้า ส่วนประกอบของใบหน้าต้องเป็นคนหน้ารูปไข่ คือมีใบหน้ายาว จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ มีช่วง
ล าคอยาวพอสมควร หัวไหล่ผึ่งผาย ไหล่ไม่ยกและหลังไม่โกง ล าตัวไม่หนาเกินไป ช่วงตัวไม่สั้นเนื่องจากเวลาแต่ง
เครื่องจะดูสง่างาม ต่อมาดูที่แขน ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป แขนไม่คอก หรือลีบและงอไม่ได้ มีส่วนสัดที่รับกับล าตัว
และขาทั้งสอง นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว จะต้องไม่หงิกงอและพิการ นิ้วกลมคล้ายล าเทียน สุดท้ายตรวจดูขาทั้งสองต้องไม่
คด โก่ง เก หรือพิการ นิ้วเท้าท้ัง 5 ไม่บิดเบี้ยว หรือเกหรือหงิกงอ รูปร่างสูงโปร่ง ไม่สูง ไม่เตี้ยจนเกินไป 

2) หลักท่ัวไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์  
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหลักทั่วไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ พบว่ามีหลักในการสอน 

ดังนี้ 
  2.1 ด้านเนื้อหาและเรื่องที่สอน 
   2.1.1 สอนอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ศิษย์เข้าใจง่าย  
   2.1.2 สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก โดยล าดับและต่อเนื่องกัน 
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    เป็นการสอนจากง่ายไปหายาก เช่น สอนการท ามือจีบและวงก่อนที่จะสอนให้นักเรียน
ท าท่าสอดสร้อยมาลา เริ่มสอนการทรงตัว การกระทบจังหวะ การใช้สรีระ เช่นศีรษะ มือ แขน ล าตัว เท้า  ให้มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสวยงาม แล้วจึงเริ่มกระบวนท่าร าที่ยากและซับซ้อนต่อไป  
   2.1.3 สอนจากประสบการณ์ตรงที่ท่านได้รับ 
   ด้วยเหตุที่คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาตั้งแต่เยาว์วัย
และอยู่ในระเบียบวินัยมาโดยตลอด อีกทั้งท่านมีประสบการณ์การแสดงในรูปแบบต่างๆทั้งในราชส านักและนอก
ราชส านัก การแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ท่านมีประสบการณ์มาเล่าประกอบการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์
ตลอดเวลา และจะสอนศิษย์ให้ขยัน มีความอดทน หมั่นฝึกฝน พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
          2.2  ด้านผู้เรียน 
   2.2.1 สอนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้เรียน  
   2.2.2 ปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละ
คนมีพ้ืนฐานความรู้ที่ต่างกัน เป็นการสอนตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น นักเรียนคนไหนสามารถปฏิบัติ
ร าได้เร็วก็จะสอนเทคนิคลีลาในการร าเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถ้า
นักเรียนคนไหนปฏิบัติร าได้ช้า ครูก็จะต่อท่าร าหรือสอนร าให้อย่างช้าๆ สอนซ้ าๆ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนเกิด
ความช านาญ บางครั้งอาจใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการฝึกฝน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความแม่นย าสามารถ
จดจ าท่าร าได้คงทนในการปฏิบัติท่าร าต่อไป 
   2.2.3 สอนโดยค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ระดับการเรียนรู้ ระยะเวลา และวัยของ
ผู้เรียน ว่าควรได้รับความรู้ในระดับไหน อย่างไรบ้าง  
       2.3 ด้านการสอน 
   2.3.1 สอนโดยมุ่งเนื้อหาเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่สอนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ด้านทฤษฎี เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียนมากข้ึน 
   2.3.2 สอนด้วยวาจาสุภาพ ไม่หยาบคาย และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ก าลังใจ แนะน า
ช่วยเหลือเด็กด้วยความเต็มใจ ไม่กล่าวต าหนิให้ผู้เรียนหมดก าลังใจ ท้อแท้ 
   2.3.3 การสอนแต่ละท่า จะอธิบายและแนะน าอย่างละเอียด ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ในการต่อท่าร าหรือสอนร าจะต่อทีละท่า และแต่ละท่าต้องสอนซ้ าๆกัน จนกระทั่งเห็นว่าผู้เรียนสามารถร าได้แล้ว
ด้วยตนเองจึงจะต่อท่าร าต่อไปให้ 

3) กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
ในการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ มีกระบวนการในการถ่ายทอดท่าร า ดังนี้ 

  3.1 อธิบายและสาธิต มีการอธิบายในภาพรวมก่อนที่จะถ่ายทอดท่าร าให้กับผู้เรียน  
  3.2 ท าให้ดูเป็นแบบอย่าง ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามและฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  
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  3.3 ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังอ าพราง คุณครูเป็นผู้ให้โดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน
หากมีลูกศิษย์ถามเกี่ยวกับท่าร า ท่านจะเอ้ือเฟ้ือบอกให้โดยไม่ปิดบัง บ่อยครั้งที่ทางภูมิภาคเชิญท่านไปช่วย
ถ่ายทอดท่าร า ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปช่วยเหลือ 

4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าร าของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
 กลวิธีในการถ่ายทอด หมายถึงเทคนิคการสอน หรือกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการ
สอน หรือการกระท าต่าง ๆ ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเทคนิค กลวิธีในการสอน ดังนี้ 
  4.1 สอนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูคอยชี้แนะเป็นที่ปรึกษา 
  4.2 สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยครูคอยวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 
  4.3 น าผลการประเมินจากข้อ 4.2 มาวิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องให้แก่ผู้เรียนต่อไป 
  4.4 คอยปลูกฝังชี้แนะให้ผู้เรียนค านึงถึงคุณค่า ความดี ความงามของศิลปะ ให้ผู้เรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในการเรียนโดยไม่ต้องบังคับ 
  4.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานพบว่า การจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติ
ยะ  วิกสิตพงศ์” เป็นองค์ความรู้ที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถน ามาใช้พัฒนาองค์กรในด้านการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของ 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ โดยครูผู้สอนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ  
วิกสิตพงศ์ มาพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชานาฏศิลป์ ในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ทุกระดับชั้น และให้เขียน
สรุปผลที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ  วิกสิตพงศ์” เป็นองค์
ความรู้ที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ มีการจัดท ารูปเล่มข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดท่าร า กลวิธีการถ่ายทอดท่าร าของผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชาฯ เฟสบุ๊คของคณะ
วิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้ตลอดเวลา จัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนแก่คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชารวมทั้งหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้าน
นาฏศิลป์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทางเว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชา 
เฟสบุ๊คของคณะวิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
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นุกิจ  สุขสวัสดิ ์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ์
nukid0818521985@gmail.com 

 

บทสรุป 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

เน้นผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในมาตรา 24 (5) กล่าวไว้ว่า สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ภาควิชาศึกษาทั่วไปจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากครูที่ได้น าการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเขียนตอบค าถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนการวิจัยเชื่อมโยงสู่การ
เรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไปประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวิจัย  แนวทางการสอนแบบวิจัย บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบวิจัยขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการวิจัยและแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัย ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่รวบรวม
ทั้งหมดได้จัดเป็นรูปแบบเอกสาร น าไปเผยแพร่ไปสู่ครูและนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางการใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวิจัยต่อไป 
 

Summary 
 According to Thai National Education Act. B.E. 2542 (1999) and amendment (no.2) B.E. 
2545 (2002), chapter 4, National Education Guidelines focus on the learners who are the most 
important.  In section 24 (5) have said that “researches can be used as a part of the learning 
processes.The Department of General Education have gathered knowledge from teachers who 
have integrated researches into teaching to be the best practice, by writing answer questions, 
discussing and  exchanging for collecting data.The study of Linking Research with Teaching for 
General Education includes these, guidelines for links to teaching in the Department of General 
Education, best practice in teaching by using research-based instruction, guidelines for learning 
management by using research-based learning,teaching role of teachers by using research, process 
of applying research for learning activities and lesson plan. As mentioned above, all knowledge 
has been gathered and disseminated as printed papers to all teachers and students in college, in 
order to be guided for teaching and learning management by using research-based. 
ค าส าคัญ : การวิจัยสู่การเรียนการสอน 
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บทน า 
 แนวการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ คือ การวิจัย ซึ่งครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน การศึกษาเปลี่ยนมา
ให้ความส าคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” นักการศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการเรียนที่ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในจัดกิจกรรมการเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่
มุ่งเน้นทักษะกระบวนการค้าคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหา ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้สามารถ
น าไปใช้ได้ทุกรายวิชาและทุกระดับการศึกษา  

กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการแสดงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ เป็น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระบวนการวิจัยเป็นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ในหมวด 4 มาตร 24 (5) ว่า “ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน” ผู้สอนน ากระบวนการวิจัย
มาบูรณาการให้ในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน  

ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับมอบหมายให้จัดท าการจัดการความรู้ด้านวิจัย  จึง
ได้น าเสนอหัวข้อเรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปครูในภาควิชาศึกษาทั่วไปได้น า
กระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีแนวทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน จึงได้จัดเก็บข้อมูลในกระบวนการขององค์ความรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยใช้วิธีการถอด
บทเรียนจากการเล่าเรื่องประสบการณ์ และสรุปประเด็นเป็นขั้นตอน เพ่ือถ่ายทอดให้ครูและนักศึกษา เป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองภายใต้พื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ตอบสนองกระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ด้านการวิจัย เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 
  

1. การค้นหาความรู้ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้โดยคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาควิชาศึกษาทั่วไป ครูผู้
มีการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งมีประสบการณ์ในการศึกษาและท าการวิจัยและขอความร่วมมือจากครูทุกท่านที่
น ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าการบ่งชี้ความรู้ 
Knowledge mapping โดยระดมความคิดของครูที่น าการเรียนการสอน แบบวิจัยมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือค้นหาถึงวิธีการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป   

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ก าหนดหน้าที่ในการด าเนินการงานสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น ประธาน เลขาฯ ผู้ช่วยเลขา ผู้บันทึก
ข้อมูล ผู้บันทึกเสียงผู้สรุปข้อมูล มีการมอบหมายการท าให้ชัดเจนตามรูปแบบการจัดท าองค์ความรู้ คือ ผู้เป็น
ประธาน เลขาฯ เป็นผู้บริหารดูแลความเรียบร้อย ผู้ช่วยเลขามีหน้าที่ในการจับเวลา ผู้บันทึกข้อมู ลอัดเสียงและ

วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัย

จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คัดเลือกโดยใช้ หน้ากลุ่ม
สาระผู้ประสบการณ์ท าการวิจัยและผู้น าวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

การสร้างและแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้

จัดความรู้ให้เป็นระบบ  โดยระดมความคิดจากครู ที่น าวิจัยมาใช้
โดยการตั้งค าถามและตอบค าถาม ประชุมแลกเปลี่ยน

การเข้าถึงความรู้ ผ่านเว็ปไซต์ เอกสาร ท าส าเนาบันทึกลง CD 
แจกจ่ายให้กับครู นักศึกษา ภายในและภายนอกวิทยาลัย

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดท าเอกสาร อบรมท าความเข้าใจ
ให้กับครูและนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 4

การเรียนรู้ โดยการติดตามผล ประเมินผลและรายงานการน าองค์
ความรู้ที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ถอดบันทึกข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ก าหนดขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ มี 2 รูปแบบ คือ ตั้งค าถามเขียนตอบ 
และอภิปราย เพ่ือลดเวลาในการด าเนินกิจกรรมแต่เพ่ิมประสิทธิภาพในตัวข้อมูลองค์ความรู้ ส าหรับการตั้งค าถาม
เขียนตอบจะมีก าหนดส่ง เมื่อส่งเสร็จจะแยกเป็น 3 ส่วน ตามกลุ่มสาระ มอบหมายผู้รับผิดชอบสรุปและน าเสนอ
ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนอภิปราย ในการด าเนินการแลกเปลี่ยนมีการสร้างบรรยากาศ ในการด าเนินการให้มีความ
สะดวกเอ้ือต่อการระดมความคิด การสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบบ
กัลยาณมิตร บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ครั้ง 
บันทึกเสียงและถอดการบันทึกเสียงสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เช่น ต ารา งานวิจัย Internet
จัดท า Facebook,blog ,website ของวิทยาลัย  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 จัดประชุมผู้มีประสบการณ์ในการจัดเก็บองค์ความรู้และจัดท าเอกสารโดยการถอดจากเสียงที่บันทึกไว้ 
สรุปเป็นประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป มีการเรียบเรียง จัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ปรับภาษาจากภาษาพูดเป็นภาษาเขียน  
 การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนรู้การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
 1) แนวทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 3) แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน 
 4) บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

5) ขั้นตอนการน าวิจัยไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 
6) แผนการจัดการเรียนแบบวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หัวข้อในการจัดการความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป 

แนวทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การ

เรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป 

 แนวปฏิบตัิที่ดีในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 

 

การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การ

เรียนการสอนภาควิชาศึกษา

ทั่วไป 

แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวจัิย

เป็นฐาน 

 

 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนการ

สอนโดยกระบวนการวิจัย 

 

 

 

ขัน้ตอนการน าวิจัยไปใช้ใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนแบบวิจัย 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง จัดท าอภิธานศัพท์เฉพาะ จัดท ารูปเล่มเอกสารที่สมบูรณ์  

5. การเข้าถึงความรู้ 
ก าหนดเป้าหมาย คือ ครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อ

รับทราบและถ่ายทอดนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติและรายงานผลการน าไปใช้ จัดท า Website ของ
วิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ น าองค์ความรู้เข้าห้องสมุด 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ KM Day โดยเชิญครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม 

มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้  

7. การเรียนรู้ 
  น าองค์ความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน 

ติดตามผลการจัดการความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปไปใช้ 
 น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักศึกษา ที่น าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน มา
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากผลที่ได้ไม่ประสบความส าเร็จ หรือมีปัญหาเรื่องใด ให้จัดท าเพ่ือแก้ไขในปีต่อไป 
เพ่ือให้เกิดวงจรแห่งการเรียนรู้ PDCA 
 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับการเชื่อโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป คือการได้มาซึ่ง  1) แนว
ทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน 3) แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน 4) บทบาทของครูในการจัดการเรียนการ
สอนโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 5) ขั้นตอนการน าวิจัยไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 6) แผนการ
จัดการเรียนแบบวิจัย 

ในการเชื่อมโยงนั้น ผู้สอนจะน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ “ขั้นสอน”  โดยมีหลักในการวิจัย 6 ขั้นตอน  
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา 
ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่ 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน 
ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล 
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นที่ 6 สรุปผล 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

725 

ขั้นตอนการวิจัยทั้ง 6 ขั้น ผู้สอนอาจลดหรือตัดทอนด้วยความเหมาะสม เมื่อน าให้ครูและนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้น าไปเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเมื่อน าไปใช้แล้ว
ครูผู้สอนต้องใช้เวลาในการศึกษาระยะหนึ่ง เมื่อน าไปสอนจริงในหลายวิชาประสบความส าเร็จ  เนื่องจากท่านได้ใช้
หลักการวิจัยในการสอนอยู่แล้ว เพียงแต่มีความชัดเจนในกระบวนการวิธีการสอนมากขึ้น ส าหรับผู้ใช้ใหม่
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 4 ที่น าการจัดกิจกรรม ต้องอาศัยเวลาท าความเข้าใจ หลักการวิจัยอยู่ระยะหนึ่ง และน าไป
ทดลองสอนซึ่งนักศึกษาผลตอบกลับ คือ ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จของการจัดการความรู้ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการให้ความร่วมมือของครู
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ที่อนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบการเขียนตอบ
ปัญหาและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปเป็นเอกสาร เผยแพร่ ให้กับครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ ภาระงานทั้งด้านการสอน กิจกรรม
วิทยาลัย และงานพิเศษในความรับผิดชอบของครูภาควิชาศึกษาทั่วไปมีมาก ท าให้การประชุมแลกเปลี่ยนไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้วิธีการเขียนตอบค าถามมาแทนการนั่งประชุม  เพ่ือประหยัดเวลาในการท าการจัดการความรู้ใน
ครั้งนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป  เมื่อมีการน าไปเผยแพร่สู่ครูในวิทยาลัย

ภาควิชาอ่ืน ปรากฏว่าหลายท่านยังไม่ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ส่วน
ใหญ่จะคิดว่าเป็นการสร้างวิจัยหรือเป็นวิจัยในชั้นเรียน คณะผู้จัดท าจึงเข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางใน
การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน  

เมื่อครูน ากระบวนการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมการเรียนของระดับอุดมศึกษาและระดับพ้ืนฐาน พบว่าการ
เรียนในระดับอุดมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางผลมากกว่า เพราะนักเรียนดับพื้นฐานขาดความรู้พ้ืนฐานการวิจัย ท าให้ใช้
เวลามากในการท าความเข้าใจทั้งนี้  คณะผู้จัดท าองค์ความรู้ได้น ามาเป็นข้อมูล เพ่ือแก้ไขในปีต่อไป 
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การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ 
“Instructional Integration; Interdisciplinary General Subject and Art Theory with 

practice art subject” 
 

ศักดิ์ชาย  บุญอินทร ์
วิทยาลัยช่างศิลป  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์

sakchai_boonintr@yahoo.com 

 

บทสรุป 
 วิทยาลัยช่างศิลปมีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะมาอย่างยาวนานตามปรัชญาการก่อตั้งวิทยาลัยที่มี
การออกแบบความรู้ และวิชาในหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
มาใช้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดทักษะความช านาญ ด้านการปฏิบัติ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในอดีต
มีการถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมโดยตรงจากครูช่างสู่ลูกศิษย์ เป็นการเรียนรู้จากการฝึกฝนและความเพียร มองเห็น
ภาพองค์รวมของการเรียนรู้อย่างคอยเป็นค่อยไป มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างความรู้กับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ศาสตร์ต่างๆมีความสัมพันธ์กัน อย่างลึกซึ้งและเรียบง่ายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนยุคปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องค้นหา กรรมวิธีในอดีตที่ได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆจนตกผลึกเป็นสาระ องค์ความรู้ 
การปฏิบัติ  ความเชี่ยวชาญในเชิงช่างศิลปกรรมและการสร้างสรรค์  อีกทั้งยังต้องจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม  สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมประกอบกับยุทธศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 แบบ active learning ท าให้การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนใน
ยุคใหม่ การสร้างองค์ประกอบที่แตกต่างทั้งด้านเนื้อหาและกรรมวิธีจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ทั้งจากวิธีการแบบเดิม และการสร้างกระบวนการขึ้นใหม่ เพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง  และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยช่างศิลปด้านการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนวิชา
ทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ  มีระบบการจัดการที่แตกต่างไปจากเดิมด้านการแสวงหาความรู้ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน  ในสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบูร
ณาการ  และการจัดการองค์ความรู้มาอย่างยาวนาน  ท าให้เกิดประสบการณ์และการแก้ปัญหา ถ่ายทอดสู่ 
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ จากการน าคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปศึกษาดูงาน ท าให้เห็นมิติขององค์ความรู้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีการประยุกต์ใช้ทั้งวิธีการและการแก้ปัญหา ท าให้วงจรความรู้ด้านการบูรณาการ เกิดการต่อยอด 
เป็นสาระและประโยชน์สู่ผู้น าไปใช้  ผู้เรียนและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  การบริหารจัดการในวิธีใหม่นี้จึงเป็นก้าว
ส าคัญของคนในองค์กร ที่สามารถเห็นปัญหาและความก้าวหน้าร่วมกัน  เป็นการจัดการความรู้และการเสริมวิธีการ
ดักจับองค์ความรู้ ที่น าไปสู่การปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน  สามารถเห็นความแตกต่างทั้งองค์ความรู้ ใหม่
และองค์ความรู้เสริม โดยใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์  การสร้างมุมความรู้  เรื่องเล่า การศึกษาดูงาน  การจัดความรู้
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ให้เป็นระบบด้วยการมีแนวคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูล ที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ และการจัดการ และเป็น
ขั้นตอนระหว่างด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลต่อไปในอนาคต     
  การจัดการความรู้ครั้งนี้จึงเป็นการน าองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทั้งสามัญและศิลปะที่เป็นลักษณะด้าน
นามธรรมมาสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ  เป็นการสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ประมวลความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาจริงด้วยตนเองจากการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ทั้งด้านเนื้อหาและธรรมชาติวิชา  เป็นการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงศาสตร์และองค์ความรู้ 
ไปสู่การท าความเข้าใจ  น าไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ของตนเองได้  

จากปัญหาการเข้าถึงความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้ความรู้ ในหลายๆครั้งที่ผ่าน  ท าให้ การ
จัดการความรู้ในครั้งนี้ ใช้การบริหารด้านการเรียนการสอน ทั้งการเปิดวิชาเลือกขึ้นใหม่ ที่มีการสอนด้านบูรณา
การจากสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์กับองค์ประอบศิลป์ โดยจัดทีมผู้สอน 3คน ที่มาจากกลุ่มสาระ
ทั้งสองอีกทั้งในกลุ่มสาระอ่ืนๆ ที่มีการบูรณาการอยู่แล้วก็มีการจัดประชุมแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างสม่ าเสมอ  และวงจรความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในครั้งนี้คือการมีความคิดเห็นร่วมกันของกรรมการการจัด
ความรู้ด้านการเรียนการสอนคือ น าวิธีบูรณาการไปใช้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดิม  โดยการสร้างฐานความรู้ ที่มี
การผสมผสานทั้งสาระด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ซึ่งจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
  การเรียนรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่และสร้างวงจรความรู้ให้เจริญงอกงามเกิดผลิตผลทางความรู้ ที่ง่ายต่อการ
น าไปใช้จึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของคนในองค์กรที่จะสามารถท าให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่มีคุณค่า
อย่างแท้จริงสามารถพัฒนา เยาวชน บุคลากร องค์กร ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

Summary 
            College of Fine Arts has been offering a variety of art courses for a long time ,and has 
established with the philosophy that design the subjects in the curriculum give the learner 
opportunity to combine their practical as well as theoretical knowledge and apply them into 
regularly practice and skill. The process of teaching transfers traditional knowledge from the 
teacher to a student. It is the learning from practice and perseverance in order to see a holistic 
image of learning. It has the characteristics of integrating life experiences, faith, religion as well as 
culture. Knowledge and science have always been deeply and simply connected to each other. 
Now days the teachers often refer to historical situations and process to gain essential part and 
make a better understanding  how to intergrade science, knowledge and practical skills into 
expertise in art and creativity. In addition they have to keep up with the rapidly changing social 
environment, technology, culture as well as the active learning systems of BunditPattanasilp 
Institute’s strategy which manage education on 21st century. The learning process needs to be 
integrated with the individual learners, age, learning need and abilities in this fast moving world. 
The teaching methods have been adapted from the traditional ways to provide the learners the 
ability to connect and expand their already existing knowledge and apply it to actual practise.  
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“Instructional Integration; Interdisciplinary General Subject and Art Theory with  practice art  
subject” 

College of Fine Arts follows the steps “Knowledge acquisition” of the Knowledge 
Management system to provide the understanding through the process of learning by observe 
activities in other school where, lecturer contribute their own experiences about integrate 
teaching and learningto develop others. They introduce methods to solve problems by choosing 
the right solution. It develops and benefits the learners, leaders, the committees of knowledge 
management as well as the institution. The Knowledge Management is an important step for the 
institution which helps to overcome problems and shows outstanding progress in both creative 
and practical aspects of the studies. Knowledge Management and knowledge acquisition method 
leads to development of the teaching systems by using social online media technology and 
creates the income of Knowledge Corner, observe activities, story, systematic knowledge, which 
is later shown to the learners. The Knowledge organisation is equipped with data center which 
has a huge impact on future development of the Institute.   

The Knowledge Management is just an introduction to the theoretical process which brings 
students to link their skills, self-learning, science and their understanding to create new 
knowledge. concrete results. Students get to develop thinking skill, their already existing 
knowledge and apply it into solving problems while learning the process.  
From the problem of accessing their knowledge to sharing it there is a huge gap, which our 
students learn to overcome with great results. For instance the opening of new elective subjects 
,integrated instruction from two learning groups, The organization of this process has made by 
three teachers from the two groups to integrate mathematics with composition Art. The new 
cycle of knowledge has been brought by the directors, who have shared opinions which combined 
the original student development activities with theory as well as practice. This will definitely 
continue to push the boundaries in the future. 

Developing the already existing knowledge creates an never ending cycle which flourishes 
and produces simple products which are then put into use.  It is our responsibility to pass and 
expand sustainably the knowledge as well as the creativity to our students.personnel, the 
organization, and the nation.  
ค าส าคัญ : การบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา  วิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะวิชาศิลปะปฏิบัติ 
Keywords : instructional integration, Interdisciplinary, general subject and art theory, practice art  
subject 
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บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การบูรณาการการเรียนการสอน 
ระหว่างวิชาทฤษีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ  ของวิทยาลัยช่างศิลปจึงเป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาที่มีความเข้าใจในธรรมชาติ และศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้ง ลักษณะของ วัย สภาพครอบครัว 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางขององค์ความรู้  สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆทั้งสาระการเรียนรู้ด้านทฤษฎีวิชาสามัญ 
เช่น คณิตศาสตร์  สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กับทฤษฎีศิลปะ เช่นวิชาประวัติศาสตร์ ทฤษฎีสี 
กายวิภาค ที่มีลักษณะเชิงวิชาการ  ข้อมูลความรู้ เป็นหลักในการปฏิบัติในทางนามธรรม  กับวิชาศิลปะปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม  ประติมากรรม ศิลปะไทย ที่ต้องใช้ทักษะความ
ช านาญ การฝึกฝนและความเพียรเป็นหัวใจของความส าเร็จ  วิชาทฤษฎีจึงเปรียบเสมือนแสงน าทาง ของการลงมือ
กระท าภายใต้เงื่อนไขของความไม่รู้และการขาดประสบการณ์ของผู้เรียน  การจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  จึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและสนามแห่งการทดลองทางความคิดและการทลายก าแพงของศาสตร์และ
วิชาเพ่ือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆด้วยตัวของผู้เรียนเอง  ดังค ากล่าวของ ชูเมคเคอร์ (Shoemaker) ที่ว่า  
“การขจัดเส้นแบ่งเขตเนื้อหาวิชาทั้งหลาย โดยการผนวกเนื้อหาวิชาหลายๆ ส่วนของหลักสูตรเข้าด้วยกันให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย”การบูรณาการจึงเป็นกระจกสะท้อนการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติบน
หลักการที่ว่า การปฏิบัติเป็นเครื่องมือและขบวนการของการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีและองค์ความรู้ และในทาง
กลับกันทฤษฎีและองค์ความรู้ก็น าไปสู่การปฏิบัติและการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่า       
  จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้แบบบูรณาการคือการเห็นมิติของความสัมพันธ์ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะน าไปสู่
ความคิดรวบยอดในการปฏิบัติและการสร้างสรรค์ของผู้เรียน  เป็นการหาเอกภาพของความหลากหลายในความรู้  
เพ่ือให้เกิดการค้นคว้าและเห็นแจ้งน าไปประยุกต์ปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งตรงกับแนวคิดด้านการศึกษาของดิวอ้ี 
(Dewey) ที่ว่า “คนเราสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรได้อย่างน้อยสองวิชาขึ้นไป 
และวิธีการเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ต่าง  ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรือเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ต่อไปได้” การบูรณาการการเรียนการสอน ระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ค้นพบค าตอบในการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และจัดการเรียนรู้ศิลปะ ที่เน้นกระบวนการ การสร้างความรู้ด้ วย
ชิ้นผลงาน มีลักษณะของการบูรณาการ และวิธีการที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ มีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เรียน ในลักษณะจินตภาพและทัศนคติภายใน โดยสามารถถ่ายทอดออกมา
ได้ด้วย ทักษะ ความช านาญทางด้านศิลปะให้เกิดเป็นรูปธรรม ในงานทัศนศิลป์ หรือศิลปะประจ าชาติ เป็นการ
พัฒนาปัญญาแต่ละด้านของผู้เรียนทั้งความคิด อารมณ์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ
และสามารถน าความรู้ ทักษะทางศิลปะไปสร้างอาชีพและการศึกษาเพ่ิมเติมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ 
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วิธีการด าเนินงาน 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยผู้บริหารของวิทยาลัยช่างศิลปและก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีองค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) คือการสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิตก าหนดตัวชี้วัด(KPI) 
ด้วยจ านวนองค์ความรู้ด้านและมีผู้อ านวยการและคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนเป็น
ผู้รับผิดชอบ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที ่1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 
เป็นรูปแบบคณะกรรมการการจัดการการความรู้  โดยพูดคุยถึงความต้องการตอบโจทย์สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์  และวิทยาลัยช่างศิลป  ในด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มองถึงความจ าเป็นใน
การจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน  สามารถน าความรู้จากการเรียนรู้ไปสร้างประสบการณ์ข้ึนใหม่ ใน
ลักษณะของการผสมผสาน ภายใต้เงื่อนไขอันซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  คณะกรรมการได้ค้น
จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอน เช่นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ที่เกิดจากการสร้างภาพองค์รวม
ขององค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้เกิดการเชื่อมโยงศาสตร์ในทฤษฎีทั้งสามัญและศิลปะ ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง  และเป็นมองเห็นถึงปัญหาในการเรียนรู้ระหว่างวิชาที่มีความไม่เข้าใจของผู้เรียน ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา และความแตกต่างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงความซ้ าซ้อนด้านการสั่งงาน การจัดการความรู้ 
หัวข้อ การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับศิลปะปฏิบัติ  จึงเป็นการตอบโจทย์และ
ปัญหาของวงจรความรู้ที่ควรจะเกิดในวิทยาลัยได้อย่างมีศักยภาพโดยคณะกรรมการได้ข้อสรุปประเด็นความรู้ที่
ต้องมีในการจัดการความรู้ ดังนี้ 
ความรู้เรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ” 
 องค์ประกอบความรู้  

1. การวิเคราะห์การวิเคราะห์เนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติแต่ละวิชาที่สัมพันธ์กับการบูรณาการระหว่าง
วิชา 

2.  กระบวนการเรียนรู้ หลักการ เทคนิคและกรรมวิธีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
โดยมีการก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน และก าหนดตัวบ่งชี้ในการจัดการ

ความรู้ ดังนี้ 
1. การบูรณาการระหว่างวิชา 
2. เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ 
3. ความหมายของการบูรณาการ 
4. ประโยชน์ของการบูรณาการ 
5. ลักษณะของการบูรณาการ เช่น 1) การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ 2) การบูรณาการเชิงวิธีการ 3) 

การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 4) การบูรณาการความรู้ ความคิดกับคุณธรรม 5) การบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติ 6) การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับ ชีวิตจริงของผู้เรียน 
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6. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของ  
สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 15 คน จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญทั้งวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะ เช่น ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์  และ
วิชาศิลปะปฏิบัติ เช่น วิชา วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม และครูผู้สอนที่เป็นทีมในวิชาเลือกเสรี เช่นทีม
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ รวมถึงจากผู้สอนที่ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา  
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเป็นกรรมการด าเนินการเผยแพร่ รวมทั้งแต่งตั้งครู 1 คน เป็นเลขานุการ 
 ในการด าเนินการครั้งนี้   ได้คัดเลือกเป้าหมายในการจัดการความรู้จากกลุ่มคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 จากการเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้มีโอกาส
ไปศึกษาดูงานที่ กองทัพเรือ ท าให้เกิดความคิดที่จะให้คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัย ได้ไปศึกษาดูงานที่
สถาบันอ่ืนๆ  โดยเลือกโรงเรียนรุ่งอรุณ  และสถาบันอาศรมศิลป์ ที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดการสร้างและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  ในขั้นตอนสร้างและแสวงหาความรู้ครั้ง
นี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นหาความรู้เป็นกระบวนการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่เดิมขององค์ความรู้ภายในวิทยาลัย 
กับองค์ความรู้ภายนอกที่มีความแตกต่าง  ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการจัดการความรู้  เป็นการศึกษาดูงานที่น ามาซึ่ ง
ความรู้การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนและการจั ดการความรู้ เรื่องการบูรณาการ รวมถึงการจัด
ประชุมสัมมนา ทั้งประชุมกลุ่มใหญ่ จ านวน 4 ครั้ง และการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 ครั้ง รวมถึงลักษณะ
ของการประชุมกลุ่มในสื่อโซเชียลออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มเพ่ือให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้แสดงความ
คิดเห็นตามขอบเขตด้านเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน และก าหนดตัวบ่งชี้ในการจัดการความรู้ โดย
กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรยายแสดงความคิดเห็น ใช้การสาธิต ตัวอย่างกรรมวิธีในการสอน ได้รอบละประมาณ  
5-10 นาที  ในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เพ่ิมเวลาในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากกรรมวิธีใน
รายวิชามีรายละเอียดและความซับซ้อน  ท าให้การอธิบายด้านการบูรณาการบางวิชา และทีมครูผู้ สอนใช้เวลา
มากกว่าที่ก าหนดไว้  ท าให้ได้ประเด็นความรู้ที่หลากหลาย  อีกทั้งในกิจกรรมมีการใช้สื่อหลากหลายแบบ ทั้งการ
บรรยายด้วย power point วีดีทัศน์ สื่อโซเชียลออนไลน์ การใช้แผ่นภาพ ที่ครูผู้สอนได้เตรียมมาเองในที่ประชุม 
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ภาพที่ 1 ภาพประกอบการสร้างและแสวงหาความรู้ 
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ภาพที ่2 การศึกษาดูงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอน ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ 

 

 

ภาพที่ 3 การใช้โปรแกรม LINE ในการแสวงหาความรู้ 
 
กิจกรรมที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 กิจกรรมการด าเนินงานในครั้งนี้คณะกรรมได้เกิดความคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดความรู้ของ
วิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นคลังความรู้ และมุมความรู้ โดยมีเป้าหมายในการจัดระบบความรู้ ง่ายต่อความเข้าใจ และมี
ความสะดวกในการใช้บริการความรู้ของผู้ที่สนใจ ทั้งครู บุคลากร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับการอนุมัติ



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

734 

ในหลักการจากผู้บริหาร และอนุมัติการจัดหาคุรุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ใน
ระหว่างการด าเนินการเรื่องศูนย์ข้อมูล กิจกรรมการจัดความรู้ให้เป็นระบบ  ก็ได้มอบให้คณะกรรมการการจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ ติดตามเก่ียวกับการจัดท าเอกสารข้อมูล การจัดการความรู้เช่นจัดท าสารบัญและจัดเก็บความรู้
ประเภทต่าง ๆ และแบ่งประเภทความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ หัวข้อ หัวเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผนในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ได้แก่วิเคราะห์ความรู้แบ่งประเภทความรู้ หัวข้อ หัวเรื่อง กระบวนการ
เรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลดิจิทัล ประเภทไฟล์, CD, DVD ภาพกรรมวิธี
การสอน ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสื่อออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูล  (link) ผ่านระบบ
website ของวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นระบบของการจัดการความรู้ที่มีการแยกประเภทหมวดหมู่อย่างชัดเจน  ขั้นตอน
ต่อไปได้ใช้ข้อมูลและทฤษฎีในการจัดระบบความรู้   ตรวจสอบการจัดการความรู้ให้เป็นระบบจากกลุ่มเป้าหมาย
และผู้เชี่ยวชาญในวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
 กิจกรรมมอบหมายให้กรรมการประมวลและกลั่นกรองทางด้านเนื้อหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน จัดท า
หรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยตรวจสอบภาษา ค าศัพท์ เรียบเรียงตัดต่อ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องมีคุณภาพง่ายต่อการน าไปใช้ 

กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 กิจกรรมมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการ วางแผนการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ระบบสื่อออนไลน์ 
เช่น LINE Facebook เว็บไซต์วิทยาลัยสื่อสิ่งพิมพ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์กร สรุปเอกสารประเด็นข้อหลักที่
จะด าเนินการหาช่องทาง เผยแพร่เพ่ือผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเพ่ือด าเนินการน าข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการน า
ข้อมูลที่รวบรวมเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ท และโซเชียลมีเดียเช่น การเชื่อมต่อข้อมูล (link) ของ Nation TV 
ผ่านระบบ website ของวิทยาลัย  เป็นข้อมูลด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา
จากสื่อออนไลน์ ที่มีวิดีโอการสัมภาษณ์ครูผู้สอน  และการจัดท าสารคดีศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาล
ที ่9 โดยเป็นผลงานของนักเรียนและครูวิทยาลัยช่างศิลป เป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้าถึงความรู้ที่ได้จัดท าไว้แล้วโดยสื่อ
สาธารณะ  นอกจากนั้นได้จัดท าข้อมูลในลักษณะเอกสาร สิ่งพิมพ์ จัดท าข้อมูลในลักษณะข้อมูลดิจิทัล ประเภท 
ไฟล์, CD, DVD, VDO น าข้อมูลที่รวบรวมเผยแพร่ในระบบ Facebook, Website และเผยแพร่ในระบบ Line 
กลุ่ม webpage ของภาควิชาศิลปสากล 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

735 

 
ภาพที ่4 การน าองค์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะลงใน webpage ของภาควิชาศิลปสากล 

 

 
ภาพที่ 5 การเข้าถึงความรู้การเชื่อมต่อข้อมูล (link) ของ Nation TV ผ่านระบบ website ของวิทยาลัย   
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กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
 กิจกรรมโดยการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของคณะ KM ครูวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะและวิชา
ศิลปะปฏิบัติ  ในวิทยาลัยช่างศิลป โดยจัดสัมมนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการน าเสนอด้วยเครื่อง
projector ฉายบนจอรับภาพทั้งระบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  รวมทั้งการประชุมผ่านระบบสื่อโซเชียล 
ออนไลน์ เช่น LINE กลุ่ม Facebook webpage ภาควิชาศิลปะสากล เกิดความคิดที่จะน าองค์ความรู้ไปพัฒนา
ทดลองเพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอน หรือน าไปใช้เชื่อมโยงเข้ากิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) 
 กิจกรรมน าเอาองค์ความรู้ไปทดลองพัฒนาจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา  ให้มีความรู้และรูปแบบ
วิธีการสอนได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละสภาพปัญหาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการใช้การบูรณา
การการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้   จนเกิดการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยการน าองค์ความรู้น าไปใช้ปฏิบัติ
ก่อให้เกิดทฤษฎีและวิธีใหม่ๆพัฒนาเป็นองค์ความรู้ขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้จะน าผลลัพธ์ในการเรียนรู้อภิปรายถึงผลและ
รายละเอียดต่อไปในบทสรุป 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ 
  1.1 การวางแผนร่วมกันระหว่างวิชาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน  เช่นวิชา
กายวิภาค กับ ภาพคนเหมือน 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัต ิ
  2.1 การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ  
   2.1.1 ใช้เนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 
    - ใช้เนื้อหาสาระ เรื่อง“แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวง
รัชกาลที่ 9” และการน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นโครงการที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนประมาณ 6 สัปดาห์  ด้วยวิธีบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีศิลปะและวิชาสามัญกับวิชาศิลปะ
ปฏิบัติ เช่น วิชาองค์ประกอบศิลป์ วิชาวาดเส้น วิชาจิตรกรรม  วิชาประติมากรรม  วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์  วิชา
ทฤษฎีศิลป์  วิชาสังคมศึกษา และภาษาไทย วิชาสารนิเทศ และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียน
ใช้องค์ความรู้ถ่ายทอดสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 
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ภาพที่ 6 โครงการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระระหว่างวิชา) 

 
ภาพที่ 7 โครงการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระระหว่างวิชา) 
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ภาพที่ 8 โครงการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 
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ภาพที่ 9 โครงการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 
(การบูรณาการการเรียนการสอนเชิงเนื้อหาสาระระหว่างวิชา) 

 
   2.1.2  ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในศาสตร์ต่างๆ ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ 
   - วิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักวิชาองค์ประกอบศิลป์ เรื่องอัตราส่วนทอง 
(Golden ratio) และตัวเลข เลขฟีโบนัชชี (Fibonacci) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233   เป็นจ านวนที่ 
เลขตัวหน้า หารตัวหลัง = 1.618 เป็นอัตราส่วนที่มีอยู่ในธรรมชาติ  อัตราส่วนทองจะสัมพันธ์กับหลักการจัดภาพ
ในวิชาองค์ประกอบศิลป์และกฎสามส่วน (Thethird of rule)  เป็นจุดตัด 4 จุด ที่สามารถวางต าแหน่งของภาพ
เป็นจุดเด่น  เป็นความงามที่สัมพันธ์กันกับสัดส่วนของธรรมชาติ  รวมถึงการใช้อัตราส่วนทองกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 อัตราส่วนทอง (Golden ratio) และตัวเลข เลขฟีโบนัชชี (Fibonacci) 
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ภาพที่ 11 วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ 
 
   - ใช้เนื้อหาวรรณคดี กับแนวเรื่องในจิตรกรรมไทยโดยครูผู้สอนในวิชาภาษาไทยและ
ศิลปะไทย  จัดการเรียนรู้ร่วมกันในโบสถ์  ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง   โดยทั้งสองวิชาสามารถอธิบาย ร่วมกันทั้ง 
เนื้อหาวรรณคดี กับแนวเรื่องในจิตรกรรมไทยเช่น ตอนต่างๆ ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถจินตนาการและน าไปใช้ในการสร้างสรรค์การวาดภาพ ออกแบบได้ 
   - วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาประติมากรรม น าความรู้เรื่องอัตราส่วนทอง และ เรื่องพิธา
กอรัสไปใช้ในการ ลด ขยายสัดส่วนในงาน เช่น บริเวณศรีษะของอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ที่อยู่ไกลจากสายตาเรา ต้อง
ขยายให้ใหญ่ตาม scale ของสามเหลี่ยมพิธากอรัส  เป็นสัดส่วนที่แก้ปัญหาการมองเห็นรูปทรงประติมากรรมขนาด
ใหญ่ให้ดูสมจริง 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาประติมากรรม สามเหลี่ยมมุมฉาก(พิธากอรัส) ที่มีการขยายตัวแบบมุมฉาก 

 
   - การบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะกับวิชากายวิภาค  เรียนรู้สัดส่วนกายวิภาคของ
มนุษย์  ในภาพผลงานทางประวัติศาสตร์ ทั้งผลงานประติมากรรม และผลงานจิตรกรรม ที่มีอยู่ในสถาปัตยกรรม
ยุคต่าง ๆ 
   - การบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์กับวิชาองค์ประกอบศิลป์  โดยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์การจัดภาพจากตัวอย่างผลงาน  และสามารถน าไปใช้ในวิชาศิลปะปฏิบัติได้ 
  2.1.3 การตั้งโจทย์ในการเรียนรู้หัวข้อเดียวกัน  เช่น การจัดหุ่นนิ่งในวิชาประติมากรรม  สัมพันธ์
กับวิชาจิตรกรรม และการให้ผู้เรียนเลือกมุมในการปั้นตามหลักวิชาองค์ประกอบศิลป์  เช่นการจัดภาพ  การเลือก
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จุดเด่น จุดรองในภาพหัวข้อความเคลื่อนไหว และการแปรเปลี่ยนของรูปทรงทั้งในวิชาประติมากรรมและวิชา
องค์ประกอบศิลป์ ในชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2 
   - ใช้เนื้อหาเรื่อง มิติ ทั้งในวิชาประติมากรรมกับวิชาศิลปะไทย เพ่ือจัดการเรียนรู้ด้วย
การสร้างมิติแบบภาพไทย  ในลักษณะแบน ๆ แบบนูนต่ า เป็นระนาบ 2 มิติ เชื่อมโยงเป็นรูปทรง 3 มิต ิ
                - วิชาศิลปะไทยชั้นปีที่ 1  เรียนรู้และปฏิบัติลวดลายพ้ืนฐาน เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  
ลายกระจังตาอ้อย โดยสัมพันธ์กับรากศัพท์ในวิชาภาษาไทย ใช้การอธิบายในแต่ละวิชาโดยแนวทางท่ีแตกต่างกัน 

 การบูรณาการวิชากายวิภาค กับวิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 3 
 ครูผู้สอนในวิชากายวิภาคชั้นปีที่ 3  จะถ่ายรูปแบบท่ายืน ของแบบคนยืนวิชาวาดเส้น แล้วน าไปเป็น
แบบเรียนเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 วิชากายวิภาคชั้นปีที่ 3 จะถ่ายรูปแบบท่ายืน ของแบบคนยืนวิชาวาดเส้น 
 
   - การใช้ผลงานวิชาวาดเส้นใบหน้ามนุษย์  เป็นแบบในการเรียนวิชากายวิภาค  ก็เป็นอีก
หนึ่งกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 

 
ภาพที่ 14 การใช้ผลงานวิชาวาดเส้นใบหน้ามนุษย์เป็นแบบในการเรียนวิชากายวิภาค 
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2.2 การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
    2.2.1 การน าลักษณะความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่นทฤษฎี ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มาสู่
กระบวนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเช่นภาพวาดการจัดภาพรว่มกับวิชาองค์ประกอบศิลป์ 

2.2.2 ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยตรงระหว่างการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยง 
ถ่ายโอน แก้ปัญหา การสร้างความคิดรวบยอดขององค์ความรู้ และเกิดการสร้างสรรค์ 

2.2.3 บูรณาการความซับซ้อน หลากหลายของแต่ละวิชาเพ่ือตอบสนองความคิด 
เกี่ยวกับพหุปัญญาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง 

2.2.4 ใช้วิธีการปฏิบัติศิลปะในการพิสูจน์ความเข้าใจทฤษฎี   เป็นกระบวนการที่
สามารถตรวจสอบและเสริมความรู้ได้  ให้ผู้เรียนเริ่มท างานเป็นขั้นตอน มองจุดเด่น มองจังหวะ ต าแหน่ง รู้จัก
วิเคราะห์ ประมาณค่า  

2.3 การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ (จิตพิสัย)  
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์กับวิชาจิตรกรรมฝึกความเพียร ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม การจุด

ด้วยปากกาขนาดเล็ก ท าให้เกิดค่าน้ าหนักในรูปได้ยาก จึงต้องใช้ความพยายามในการสร้างรูป 
- การบูรณาการวิชาศิลปะปฏิบัติกับคุณธรรมจริยธรรม  เช่น การเข้าค่ายอบรม การฝึกนั่งสมาธิ 

ในโครงการ และก่อนปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานศิลปะได้ดีขึ้น  
- การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ รายละเอียดของผลงานศิลปะที่สัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก 

ของผู้สร้างสรรค์  และผู้ชมผลงาน  ให้ผู้เรียนได้ลองอธิบายความรู้สึกเมื่อมองผลงานศิลปะการแสดงออกทางสีหน้า
อารมณ์ บรรยากาศในภาพวาด    

2.4 การบูรณาการระหว่างความรู้ ทฤษฎีกับการปฏิบัติ (ทักษะพิสัย)  
วิชาศิลปะไทยบูรณาการกับวิชาทฤษฎีสี การเขียนภาพ เรื่องสีสอนให้ผู้เรียนเห็น การมองภาพ

องค์รวมของสี  เช่น ภาพทศกัณฐ์ เกี้ยวนางสีดาในสวน ภาพรวมของมีต้นไม้สีเขียวในพ้ืนที่ขนาดใหญ่  ภาพ
ทศกัณฐ์ควรใส่ชุดสีอะไรตามหลักทฤษฎีสี เป็นต้น 

บูรณาการกับวิชาศิลปะ โดยใช้แบบภาพทางประวัติศาสตร์ศิลป์   ที่ผู้เรียนบันทึกภาพด้วยตนเองจาก
สถานที่จริงเป็นสื่อในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท างานศิลปะ โดยใช้ลักษณะของจุดในรูปแบบ (Pointilism) เป็น
ตัวก าหนดโครงสร้าง ค่าน้ าหนัก รายละเอียด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์บูรณาการกับวิชาศิลปะโดยใช้แบบภาพรูปแบบ (Pointilism) 
และเสริมสร้างสมาธิในการท างานศิลปะ 
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  - การน าลักษณะความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่นทฤษฎี ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มาสู่กระบวนการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการวาดภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สร้างกระบวนการความจ าด้วยการปฏิบัติ 
  - การบูรณาการกับรับรู้และมิติสัมพันธ์ในการมองภาพและแปลความหมายภาพด้วยการปฏิบัติ
ศิลปะกับความสามารถในการจ า และการเรียบเรียงประโยค เป็นเทคนิคในการเรียนรู้ค าศัพท์และไวยากรณ์ใน
ภาษาอังกฤษ 
  - การบูรณาการด้วยภาษาภาพ ใช้ความรู้ด้านศิลปะประยุกต์ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์  และเป็นการ 
เรียนรู้สารนิเทศจากความชอบของตนเอง เป็นการบูรณาการกับวิชาศิลปะโดยใช้กรอบแนวเรื่อง  
 2.5 การบูรณาการเชิงวิธีการเช่น การบรรยาย การอภิปราย การสนทนา การใช้ค าถาม การศึกษานอก
สถานที่ พอประมาณ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เหตุผล บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ คุณธรรม สถานการณ์จ าลอง 
  - บูรณาการระหว่างการวิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ การสร้างและการอธิบายแนวความคิด 
(ทฤษฎีหมวก 6 ใบในวิชาภาษาไทย กับวิชาศิลปะปฏิบัติ) บูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ในลักษณะครบวงจรทั้ง 
การน าเสนองาน การสังเกต การสรุปสิ่งที่ส าคัญ การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และการวิพากษ์วิจารณ์ 
  - บูรณาการด้วยการจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยน า
สถานการณ์หรือประสบการณ์ตรงของผู้เรียนศิลปะ  เช่น เนื้อหา เรื่อง หุ่นนิ่ง ระยะ 
  - วิชาภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาภาษาไทยในลักษณะของเงื่อนไข ของประโยค (If cause) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนจินตนาการตามสถานการณ์ 
  - บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ wording “Going to”  ให้ผู้เรียน
จินตนาการอนาคต ในความต้องการที่จะท า การวางแผน ทั้งด้านกิจกรรม  ความชอบ  อาชีพ  และแสดงออกด้วย
การจัดภาพ  และเขียนภาพประกอบแนวเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 การบูรณาการกับวิชาศิลปะ เช่น องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ wording “Going to” 

  - ท าให้ผู้เรียนใช้ประโยคและภาษอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง เมื่อน ามาเขียนแล้ววาดภาพ
อธิบายผู้เรียนก็จะจ าได้เป็นภาพ เป็นลักษณะของความจ าด้วยภาพ  
  - การศึกษานอกสถานที่ เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์  ประติมากรรม  และ
วิชาภาษาไทย  เช่น  การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ยุคสมัย เพ่ือให้ผู้ เรียนจดจ าลักษณะและชื่อของ
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ประติมากรรมจากสถานที่จริง ทั้งด้านรายละเอียดต าแหน่ง ด้วยวิธีการการสัมผัส ดิน หรือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้น 
ด้วยมือ ในลักษณะประติมากรรมนูนต่ า การลอกลายจากประติมากรรมในสถาปัตยกรรม 
  2.6 การบูรณาการความรู้ในโรงเรียน กับชีวิตจริงของผู้เรียน 
  การบูรณาการความรู้ในแต่ละวิชา เพ่ือเด็กพิเศษ  เช่น  ผู้เรียนที่มีปัญหาในการได้ยิน  วิชา
องค์ประกอบศิลป์ และวิชาสารสนเทศ ต้องปรึกษากระบวนการจัดการเรียน การสอน และการออกแบบข้อสอบ 
เช่น  การใช้สัญลักษณ์อธิบายความหมาย จากโปรแกรม LINE หรือภาพการ์ตูน ANNIMATION เป็นต้น  หรือการ
น าความสามารถของเด็กที่มีพรสรรค์ ความสามารถพิเศษในบางวิชาไปสอนผู้เรียนปกติ 
  2.7 การบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม การด ารงชีวิต อยู่ในสังคมและ สิ่งแวดล้อมได้ อย่างมี
ความสุข 
  - การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องศาสนาและเรื่องอาเซียนศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
  - การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องศาสนาและอาเซียนศึกษา 
  - การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  - การบูรณาการข้อมูลสารนิเทศกับภาษาไทย และกระบวนการสร้างสมาธิ  ฝึกทักษะในการเขียน  
เป็นการเสริมสร้างความศรัทธาในมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  - บูรณาการวิชาสารนิเทศกับวิชาสังคมศึกษา น ากระแสสังคม ข่าวสารเป็นหัวข้อกระตุ้นเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ เกิดทักษะในการใช้ชีวิตและแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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  - การบูรณาการวิชาเครื่องเคลือบดินเผากับวิชาสังคมศึกษาและพลศึกษาเรื่องกฎ ระเบียบ 
อุปกรณ์ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด ฝึกให้ผู้เรียน เห็นถึงความส าคัญของสุขอนามัย ความปลอดภัยใน
โรงงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลฝึกความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล การ
ท างานเป็นทมี การดูแลเรื่องคุณค่าทรัพยากร การประหยัดพลังงาน   
   - การบูรณาการกับวิชาสังคม เนื้อหาในวิชาประศาสตร์ศิลป์ ผลงานศิลปะแสดงถึงเรื่องราวทาง
สังคมของมนุษย์ การติดต่อ สื่อสาร พูดคุย เป็นการอธิบายประศาสตร์ศิลป์ โดยใช้แนวเรื่องรายละเอียดในผลงาน
ศิลปะสะท้อนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตนเอง หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  3.1 บทบาทผู้สอน และ เทคนิค วิธีการสอน 
   3.1.1 บูรณาการระหว่างวิชาแบบทีมผู้สอน เช่น ครูผู้สอนวาดเส้น และวิชากายวิภาคใน
ปี 1, 2, 3 โดยมีครูผู้สอนระหว่างวิชาวางแผนปรึกษาร่วมกัน  การประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชาสามัญกับ
ครูผู้สอนศิลปะ เป็นต้น 
   3.1.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้มากกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือมากกว่า 2 วิชา เช่น 
การเปิดสอนวิชาเลือกเสรี  วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะ ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นการบูรณาการระหว่าง
วิชาทฤษีสามัญกับวิชาศิลปะ  และสอนโดยกลุ่มผู้สอน 3 คน เป็นลักษณะของ Teaching team เป็นครูวิชาคณิต
ศาตร์ 1 คน ครูวิชาจิตรกรรม 1 คน และครูวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1คน 
       3.1.3 ใช้การปฏิบัติงานศิลปะให้เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
   - วิชาวาดเส้นกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปศึกษาลวดลายในสถาปัตยกรรมจาก
กระบวนการท างาน  กระบวนการสร้างภาพด้วยจุดและเส้น เสริมสร้างทักษะด้านความจ าของผู้เรียน 
   - วิชาองค์ประกอบศิลป์กับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปกระบวนการจดจ าเป็นรูปภาพของ
ศิลปะยุคต่าง ๆ  กับการสร้างสัญลักษณ์ในวิชาองค์ประกอบศิลป์โดยใช้การอธิบายความรู้ ความเข้าใจ และ
ความจ าด้วย แผนที่ความคิด หรือแผนภูมิความคิด (Mind mapping)  การสร้างความจ าด้วยภาพ  สี เชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ สามารถคิดและจินตนาการได้เลียนแบบการท างานของสมองฝึกการสร้างจุดเด่น  ในวิชาองค์ประกอบศิลป์  
หลักการหนึ่งของการจัดภาพคือ จุดเด่น Dominance  ให้ผู้เรียนฝึกคิดว่าอะไรส าคัญที่สุด ใช้ค าน้อยลง ใช้ภาษา
ภาพและภาษาทางสัญลักษณ์มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ภาพแผนภูมิความคิด (Mind mapping) 
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 บูรณาการกับวิชาออกแบบตกแต่งการใช้สัญลักษณ์การออกแบบ ด้วย รูปทรง สี ของเฟอร์นิเจอร์แต่
ละสมัย  สถานที่ อาคาร สิ่งของในบ้าน หรือสถาปัตยกรรมกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลป 
 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ กับ การ re-product  ด้วยเทคนิคในวิชาจิตรกรรม  ผู้เรียนเลือกการท างาน
ภายใต้ความประทับใจ ในรูปแบบของผลงาน สะท้อนบุคลิกภาพมีความหลากหลายของตัวอย่าง มีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้  ผู้เรียนเห็นถึงท่ีมาและแรงบันดาลใจ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องของศิลปินที่เป็นต้นแบบ  เห็นปัญหาในการ
ท างาน  การแก้ปัญหา และการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ กับ การ re-product ด้วยเทคนิคในวิชาจิตรกรรม 
 
   3.1.4 การบูรณาการด้วยการสอนแบบโน้มน้าวใจระหว่างวิชาศิลปะกับภาษาไทย  เช่น 
ค า ถ้อยค าดลใจ ไปสร้างสรรค์รูปภาพ โดยใช้ระบบทีมครูสามัญและครูศิลปะมีระบบการวิพากษ์ วิจารณ์ 
   3.1.5 การบูรณาการระหว่างการอ่านกับการสร้างจินตภาพ และจินตนาการส่วนตัว 
  3.2 การสร้างสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ 
  วิชากายวิภาคยังได้ใช้การบูรณาการกับวิชาสารสนเทศ สังคมคมศึกษา ภาษาไทย และวิชา
ภาษาอังกฤษ สร้างสื่อการเรียนรู้โดยการน าข่าว ภาพยนตร์ ละครในยุคปัจจุบันที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเทคโนโลยีและวัฒนธรรม  มาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบเรียนวิชากายวิภาค โดยตั้งชื่อกล้ามเนื้อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - การบูรณาการวิชากายวิภาค กับวิชาประติมากรรม  วิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 2  สอนกล้ามเนื้อ
ใบหน้ามนุษย์ ด้วยวิธีการน าชื่อกล้ามเนื้อมาแต่งเป็นเพลงท านองสมัยใหม่   และเมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจทฤษฎี
กายวิภาค จะท าการสอนการปั้นกล้ามเนื้อลงบนกะโหลกศรีษะจ าลองทีละชิ้น  กล้ามเนื้อทับซ้อนกัน 3 ระดับ  โดย
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จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะกายวิภาค  และสามารถน าไปใช้ในวิชาประติมากรรมและวิชาวาดเส้น ในหัวข้อการ
ปั้นและเขียนใบหน้ามนุษย์ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 การปั้นกล้ามเนื้อลงบนกะโหลกศรีษะจ าลองทีละชิ้น  กล้ามเนื้อทับซ้อนกัน 3 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 วิดีโอวิธีการน าชื่อกล้ามเนื้อมาแต่งเป็นเพลงท านองสมัยใหม่ 
 

  3.3 การเข้าใจปัญหาของผู้เรียน  
   3.3.1 การบูรณาการในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ เช่น 
ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้มีประสานการออกแบบกับวิชาภาษาอังกฤษ  การสอนเรื่องการเรียง
ข้อมูลล าดับภาษา การอ้างอิง บรรณานุกรม ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนวิชาสารนิเทศ  
   3.3.2 การค้นหาความรู้ที่ขาด ของผู้เรียน สร้างกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ การศึกษาดู
งานการน าวิทยากรมาให้ความรู้  ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ทั้งในวิชาตนเองและวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   3.3.3 มองประเด็นรายละเอียดในปัญหาของผู้เรียน (ปวส) ในลักษณะขององค์ความรู้ที่
สัมพันธ์กัน เช่น จิตรกรรม องค์ประกอบ ทฤษฎีสี วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพ่ือการบูรณาการในเชิง
ลึก โดยใช้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาช่วยกันแก้ปัญหา 
   3.3.4 ให้ผู้เรียน ได้คิด ปฏิบัติ บูรณาการองค์ความรู้แต่ละวิชา ในลักษณะกระบวนการ
ท างาน และการแข่งขันกันเพ่ือบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และมีความคิดสร้างสรรค์ 
   3.3.5 ใช้หลักการพิสูจน์ คิด วิเคราะห์ ทดลอง และการค้นพบด้วยตนเอง 
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   3.3.6 ให้ผู้ เรียนจดจ าเป็นภาพ เช่น วิชาคณิตศาสตร์เ พ่ือศิลปะ ให้ผู้ เรียนมอง
คณิตศาสตร์แบบง่าย ๆ ไม่มีตัวเลขเป็นจ านวนมากและเกิดความสับสน โดยการสอนเป็นภาพให้จดจ าหรือการใช้
แผนภูมิความคิด (Mind Mapping) เป็นการสร้างกระบวนการจ าด้วยภาพ ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนศิลปะ 
   3.3.1 การสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน 
   - การบูรณาการความารู้กับความชอบ ความต้องการของผู้เรียน สร้างบรรยากาศให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดความสัมพันธ์กันของวิชา 
   - บูรณาการ เพ่ือผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู้ ในวิชาสังคมกับวิชา
ศิลปะ เช่น การวาดสัญลักษณ์อาเซียนของชาติต่าง ๆ 
   - บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับศิลปะโดยน าแนวเรื่อง หรือบทละคร ที่มีความสัมพันธ์
เชิงลึกสามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียน เช่น เนื้อหาของศิลปิน สาขาต่างๆของศิลปะ ศัพท์ศิลปะต่าง ๆ  
   - ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาศิลปะ การใช้แนวเรื่องเทศกาลเพ่ือเน้นบรรยากาศ
ความสุขของผู้เรียน  และใช้รูปแบบการ์ด รูปแบบของการใช้ค าและประโยคในภาษาอังกฤษ (wording) เพ่ือ
สะท้อนแนวคิดท่ีแสดงออกมาเป็นรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาศิลปะ การใช้แนวเรื่องเพ่ือเน้นบรรยากาศความสุขของผู้เรียน 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีการบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่
จะน าพาตัวเองไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้และการท างานทั้งกลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อในที่สูงขึ้น ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับมหาวิทยาลัย  การแยกส่วนการเรียนรู้ที่ก าหนดขอบเขตวิชามากเกินไป  ได้
แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของผู้เรียนที่แยกส่วนความรู้ ไม่สามารถน ามาใช้ผสมผสานในการแก้ปัญหา การ
ปฏิบัติงานการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ผู้เรียนขาดมิติในการเชื่อมโยง
ความสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ขึ้นใหม่  การปรับการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งใน
ลักษณะโครงงาน และกิจกรรม  การบูรณาการในเชิงเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คนไทยทั้ง
ประเทศได้แสดงออกถึงการน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วิทยาลัยได้เปิดโอกาสผู้สอนได้แสดงออกผ่านการจัดการเรียน
การสอนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา เป็นการบริหารจัดการภายใต้เนื้อหาสาระที่ส าคัญสูงสุด
ในสังคมและวัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพการเชื่อมโยงองค์ความรู้และแสดงออกด้วยผลงาน



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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ศิลปกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติในหัวข้อ“แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 
9” ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น
ช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด้วยพระปรีชาสามารถทรงสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยคนไทยอย่าง
อเนกอนันต์ 
               การบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติยังได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
และคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยการเปิดสอนวิชาเลือกเสรี วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือศิลปะขึ้นในหลักสูตรใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 จึงเป็นก้าวส าคัญของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ถึงการให้
ความส าคัญของศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ให้เห็นถึงมิติความจ าเป็นของ
ผู้เรียนในยุคใหม่ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีความสลับซับซ้อนและพลวัตของความเปลี่ยนแปลง  ต้องมีองค์ความรู้ที่
สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ    
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ยังได้มีแนวคิดในการสร้างฐานความรู้แบบบูรณาการ ที่มีการ
ผสมผสาน ครูประจ าวิชาทั้งวิชาสามัญและศิลปะ เป็นฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกชั้น
ปีสามารถผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเห็นถึงการเชื่อมโยงศาสตร์และเห็นภาพองค์รวมของความรู้ สร้าง
ความคิดรวบยอด น าไปแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของตนเอง และประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกท้ังเกิด
ความคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ (อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน โดยได้รับการอนุมัติ หลักการ 
สถานที่ และอุปกรณ์แล้ว) ที่มีความพร้อมและความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งด้านข้อมูลที่เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ขึ้งและความเข้าใจ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความจ าเป็นในการเรียนรู้ เช่นคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ ทีวี เครื่องเปิด
และเครื่องบันทึกภาพและเสียง และระบบโซเชียล ออนไลน์รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลด้วยระบบสารนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเป็นคลังความรู้ และมุมความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2560 ยังได้ก าหนดลักษณะของวิชาที่
เป็นโครงงานและการฝึกทักษะวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งสนับสนุนให้เห็นถึงความจ าเป็นของการบูรณาการการเรียนการ
สอนที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งครู นักเรียน เกิดความสนุกสนาน การสร้างสรรค์มี
การ วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีการน าประเด็นความรู้และความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในชีวิตจริง เช่นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล สภาวะโลกร้อน  การใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เห็นถึงความส าคัญชองชีวิต และวัฒนธรรม  
การน้อมแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ และแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  จึงเป็นผลกระทบและประโยชน์ต่อผู้เรียน  ผู้สอนที่จะได้พัฒนาการ
เรียนรู้ การสอนเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดผลผลิตทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าและศักยภาพด้านศิลปกรรม
ขององค์กรที่จะไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 ความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรเป็นความส าคัญอันดับแรกที่ การบริหารการจัดการความรู้
จ าเป็นต้องค านึงถึง ความร่วมมือในทุกระดับเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งในด้าน สถานที่ อุปกรณ์ข้อมูล  อาหาร 
เครื่องดื่ม และน ามาซึ่งความร่วมใจในการสนับสนุน การแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการปรับแก้ ในทกๆ
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กิจกรรมของการจัดการความรู้ เป็นการสร้างเป้าหมายและทิศทางเดินร่วมกันขององค์กร  จึงจ าเป็นต้องชัดและ
เห็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ปัจจัยต่อมาคือความรู้ความสามารถของเป้าหมาย ที่มีการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ  เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้ผ่านการค้นหาและเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการ  ได้ถูกดักจับจากผู้ ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้อย่างเต็มที่  ในการท างานครั้งนี้ได้เพ่ิมมิติใหม่ในการจัดการความรู้ของวิทยาช่างศิลปะ
คือการไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และ
สถาบันอาศรมศิลป์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง  ในการเป็นวิทยากรหลักและมีวิทยากรซึ่ง
เป็นอาจารย์ผู้สอนอีกหลายท่าน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ทางโรงเรียนและสถาบันได้จัดเตรียมไว้  
จึงเป็นการเรียนรู้และการเสริมความรู้ทั้งแก่คณะกรรมกรรมซึ่งเป็นผู้สอนแลเป้าหมายการจัดการความรู้ และเกิด
ความรู้ต่อคณะการจัดการความรู้ในการประยุกต์ใข้ความรู้ในแนวทางการบริหารกิจกรรมด้วยความรู้ความเข้าใจ    
  ความจ าเป็นประการต่อมาของการจัดการความรู้ คือช่องทางสื่อสารการเข้าถึงความรู้ทั้ง สื่อออนไลน์ 
ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก การสร้างเว็บเพจ โปรแกรม LINE FACEBOOK โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถดูได้จากโปรแกรม YOUTUBE ได้ท าให้ครูผู้สอน บุคลากรในองค์กรและผู้สนใจได้เข้าถึง
ความรู้  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ด้วยการน าไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เกิดเป็น
องค์ความรู้ขึ้นใหม ่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป 
 ทั้งนี้การน าพาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจที่กล่าวมาจะส าเร็จเกิดขึ้นได้จึงเป็นการบริหารการจัดการ
ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งด้านนโยบาย ทรัพยากร และบุคลากร เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ทั้ง 
ระดับวิทยาลัยและสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 ขั้นตอนต่าง ๆ ในกิจกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินไปตามหลักการ เกิดข้อปรับปรุง ประเด็น
ความส าเร็จมากมาย  แต่ขั้นตอนของการเรียนรู้ และการน าไปใช้ที่เป็นขั้นตอนส าคัญของการสร้างความรู้ขึ้นให ม่
ยังไม่มีการติดตามประเมินผล ความรู้และการน าไปใช้ที่มีประสิทธิภาพ  การจัดระบบคลังความรู้และการ
ตรวจสอบการสืบค้นของผู้ใช้ยังขาดความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพในการจัดระบบการอ้างอิงสารนิเทศ และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการเห็นว่าแนวทางแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมคือศูนย์ข้อมูลความรู้ ที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพ และมีการวางแผนอย่างรัดกุม รวมทั้งการได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะสามารถท าให้การบริหารการจัดการความรู้ เกิด
ประโยชน์ ต่อองค์กร บุคลากร ผู้เรียนผู้สนใจผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ส่งผลต่อภาพองค์รวมของวิทยาลัย
ท าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

สรุป  
 จากการด าเนินการจัดการความรู้ทั้ง 7 กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจาก
ครูผู้สอน  คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่ความเป็นสังคม 4.0 ที่เทคโนโลยีและองค์ความรู้มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนา
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ประเทศ ในทุก ๆ ด้าน การก้าวสู่สังคมยุคใหม่อย่างเต็มตัว ท าให้ผลผลิตทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความพร้อม 
และศักยภาพในทางแข่งขัน และการใช้ศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่ จึงเป็น
การใช้ทักษะในการท างาน มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีการสร้างสรรค์การท างานร่วมกันเป็นทีม 
มองเห็นภาพองค์รวมของความรู้ องค์กร และสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการสิ่งต่ างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีก
ทั้งความสามารถในการแยกแยะข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนในสังคมโลกดิจิตอลที่มี่พลวัตความเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดด รวมถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยี ของผู้ที่จบการศึกษา  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการจึงเป็น
ค าตอบหนึ่งในหลายกระบวนการและกรรมวิธี เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถดังที่กล่าวมาข้างต้น  
การจัดการความรู้เรื่อง การบูรณาการวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ เป็นประเด็นความรู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนและเห็นด้วยในหลักการ มีความเข้าใจร่วมกันถึงความจ าเป็นของการจัดการศึกษาในลั กษณะที่
สัมพันธ์กับสภาพ วัย  ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริง เข้าถึงวัฒนธรรมความ
เป็นมาในอดีตและการเติบโตต่อไปในอนาคต   
 การจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา ในลักษณะกิจกรรมและ
โครงงานที่มีความหมายและส าคัญยิ่งในการจัดการความรู้ครั้งนี้  คือการบูรณาการในเนื้อหาสาระ ด้วยหัวข้อ “แรง
บันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9” เป็นการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติ เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้อันทรงคุณค่าด้านเนื้อหา ของพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อคน
ไทยและชาติไทยอย่างอเนกอนันต์ และความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 กิจกรรมในการการจัดเก็บความรู้ยังก่อให้เกิดประสบการณ์ เทคนิคในการใช้ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ 
ข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และการสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็นในลักษณะสารคดีที่
สามารถน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้การเสริมความรู้ด้วยการศึกษาดูงานก๊เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเป็นการใช้ระบบ 
Coaching จากองค์กรและบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในบางด้าน จึงเป็นมิติใหม่ของการจัดการ
ความรู้ในวิทยาลัย เป็นการเสริมความรู้และวิธีการบางด้านกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างวงจรการ
เรียนรู้ขึ้นใหม่ 
 จากการด าเนินงานในขั้นตอนการสวงหาความรู้พบว่าเป้าหมายของการจัดการความรู้ บางท่านไม่
แสดงความคิดในลักษณะของการจับเวลาและการพูดเป็นรอบ ๆ แต่จะแสดงความรู้โดยรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ  
เป็นกันเองและไม่มีการเตรียมข้อมูลมามากนัก แต่จะพูดจากประสบการณ์ส่วนตนในลักษณะการเล่าเรื่อง และ
เป้าหมายบางท่านมีการเตรียมการพูดอย่างเป็นระบบและมีเอกสารอ้างอิงทั้งรูปภาพและทฤษฎี   ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความหลากหลายของรายวิชาและมีเนื้อหาในการจัดความรู้ที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ท าให้ได้ข้อมูล
ความรู้  ทั้งที่เป็นแบบ ข้อมูลทฤษฏี และแบบประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติและการแก้ปัญหาในการเรียนการ
สอน  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบจึงจ าเป็นต้องอาศัย การจัดหมวดหมู่การบูรณาการ ทั้ง เนื้อหา รูปแบบ 
แนวคิด ลักษณะ กรรมวิธี และเทคนิคเฉพาะของครูผู้สอน  อีกทั้งข้อมูลความรู้ยังต้องมีสถานที่ในการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่งการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูล การจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้  เมื่อได้ข้อมูลความรู้แล้วได้มีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งลักษณะองค์ความรู้ ค า ประโยค การ
อภิธานศัพท์เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้โดยทั่วกัน และมีการสร้างช่องทางของการเข้าถึงความรู้ทั้งทางการน าเสนอ
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ในระบบราชการ (push ) เช่นหนังสือเวียน แผ่นพับ โปสเตอร์ ธงญี่ปุ่น  และการใช้ช่องทางเทคโนโลยี (pull) เช่น 
WEBSITE วิทยาลัย webpage โปรแกรม youtube เพ่ือให้ผูสนใจเข้าไปดึงองค์ความรู้ออกมาใช้ เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกิดคณูปการต่อการต่อยอดความคิด การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนกาสอน
ขึ้นใหม่ดังนี้ 
  1. เกิดกิจกรรม โครงการใหม่ๆขึ้นในวิทยาลัยในลักษณะของการบูรณาการระหว่างวิชาในเชิงบูรณา
การด้านเนื้อหา 
 2. จากการจัดการความรู้ ที่เกิดประสิทธิภาพ มีการอนุมัติหลักการ และการอนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี  ครุภัณฑ์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ 
 3 .มีการเปิดสอนวิชาเลือกเสรี คณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ โดยมีการสอนโดยทีมผู้สอน 3 คน เป็นครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาองค์ประกอบศิลป์  และวิชาจิตรกรรม 
 4. วิชาองค์ประกอบศิลป์ชั้นปีที่ 3 น าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชา ภาษาไทย 
เรื่องทฤษฎี  หมวก 6 ใบในการ present  ผลงานศิลปะของผู้เรียน 
 5. วิชาองค์ประกอบศิลป์ชั้นปีที่  3 น าความรู้จากการจัดการความรู้ ไปใช้บูรณาการกับวิชา 
ภาษาอังกฤษ เรื่องการวาดภาพประกอบค าศัพท์บุคลิก (personalitydrawing) เรื่องศัพท์ศิลปะ และการ
สร้างสรรค์หัวข้อ มนุษย ์
 6. วิชาเครื่องเคลือบดินเผาระดับชั้นปวช. น าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนการหดตัวของดินหลังการเผาค่าอัตราส่วนเช่น  ความยาว (ดิน) เปียก ลบความยาว
หลังการเผา หารด้วยความยาว (ดิน) เปียกคูณด้วย 100  รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติหลังเผาและวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง เรื่องการทดสอบการหดตัว โดยวัดระยะห่างระหว่างรอยขีดบนแท่งตัวอย่างแล้วหาค่าเฉลี่ยของสูตรดินแต่
ละสูตร และค านวณการหดตัวหลังเผา 
 7. วิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 3 น าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชากายวิภาค เรื่อง คู่มือ
กระดูกและกล้ามเนื้อส าหรับการวาดภาพคน 
 8. เกิดความคิดในการจัดการเรียนการสอน แบบ การเรียนรู้ด้วย กิจกรรมเป็นฐานความรู้  (activity 
Base Learning) ในลักษณะบูรณาการ โดยมีกลุ่มครูผู้สอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะ กับวิชาศิลปะปฏิบัติอยู่ประจ าฐาน และมีหลายๆฐานการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการและการน าเสนอแนวคิดต่อผู้บริหาร 
 9. ผู้เรียน นายนนท์นริฐ  ธนพิริยรีกุล  น าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้และการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติเพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระ
อัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่  9” ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปกรรมของตนเอง และได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 12 
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ภาพที่ 23 ผลงานศิลปกรรม นายนนท์นริฐ  ธนพิริยรีกุล นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป ชื่อผลงาน สถิตในดวงใจ  
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี12 

 
 10. ครูและนักเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 
จ านวน 62 คน ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ที่วิทยาลัยช่างศิลป และได้ศึกษาข้อมูล
จากการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่โรงเรียนต่อไป  
 11. วิชาเครื่องเคลือบดินเผา ระดับชั้น ปวส.เกิดความคิดในการบูรณาการความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการผสมผสานเป็นองค์ความรู้ใหม่ เช่นวิชา ศิลปะไทย กับวิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา (paper clay) การทดลองเรื่องวัสดุ  น้ าหนักในวัสดุ การใช้สูตรค านวณในวิชาคณิตศาสตร์ กับเครื่องเคลือบ
ดินเผา เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท างานขั้นต่อไปและกิจกรรมในอนาคต 
 1. ควรมีความสัมพันธ์กันในด้านเวลาและงบประมาณ และบุคลากร ในการด าเนินการ เพราะขั้นตอน
ในแต่ละกิจกรรมใช้การบริหารทั้งด้านเวลา งบประมาณ และบุคลากร  ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม  ภาระหน้าที่
ประจ า ช่องทางการเข้าถึง การเรียนรู้และการน าไปใช้ ท าให้การบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัดในหลายๆด้าน 
ไม่สามารถปรากฏผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. การบริหารในเชิงนโยบายด้านการเรียนการสอน  เช่น กลุ่มครูและทีมผู้สอน กลุ่มวิชา กลุ่มกิจกรรม
และโครงงาน  การจัดตารางสอน  การจัดการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะบูรณาการได้เต็มศักยภาพในทางปฏิบัติ 
ต้องมีการจัดการในระดับบริหารทั้งองค์กร 
 3. ควรจัดกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ นิทรรศการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 4. การน าความรู้ไปใช้ควรมีการติดตามและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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 5. การด าเนินงานเรื่องศูนย์ข้อมูลของการจัดการความรู้จะต้องมีความต่อเนื่อง   และได้รับการ
สนับสนุนทั้งในทางนโยบายและการปฏิบัติ 
 6. ควรมีการปรับปรุงและเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต่อการจัดการความรู้  เช่น   เรื่อง
เทคโนโลยีเฉพาะทาง การจัดระบบศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการสารสนเทศ เป็นต้น 
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
Integrated Learning and Teaching in a Course : Thai Dance and Drama 5  

Sukhothai Dance 
 

เกษร  เอมโอด 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์

kasonamod18@gmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน จัดท าขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง และเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
 ในกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 
5 ระบ าสุโขทัย วิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
หน้าที่ในการด าเนินงานให้เกิดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่จัดประชุมค้นหาประเด็น
ความรู้ที่มีความส าคัญต่อหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ก าหนด
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จากนั้นจึงแต่งตั้งบุคลากรจากภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริ
ยางคศิลป์ที่มีความรู้ความช านาญในการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนการแสวงหาความรู้ 
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้น ามาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย  จากนั้นจึงน าแผนการจัดการเรียนการสอนที่จัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย จัดการเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาเพ่ือให้เกิดการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของวิทยาลัย และในขั้นตอนการเรียนรู้  น าแผนการเรียนการสอนไป
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 เมื่อการด าเนินการจัดการความรู้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว วิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการน า
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่จัดท าขึ้นเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

Summary 
 Knowledge management of integrated teaching and learning in a course of Thai Dance 
and Drama 5, Sukhothai Dance is created by Sukhothai College of Dramatic Arts. The purpose is 
link the knowledge and skills between the subjects and the learner, which is more understanding 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

756 

and to develop an integrated teaching and learning plan of Thai Dance and Drama 5, Sukhothai 
Dance. 
     In the process of knowledge management of integrated teaching and learning in a 
course of Thai Dance and Drama 5 Sukhothai Dance by Sukhothai College Dramatic Arts organized 
the Knowledge Management Committee of the annual budget of B.E.2560, which is responsible 
for operating activities based on the knowledge management process. It begins by organizing 
meetings, searching for important knowledge of the organization, and implementing the 
knowledge management plan. Then appointed personnel from the Department of General 
Education, Department of Drama and the Department of Music, with expertise in integrated 
teaching.We perform activities in the process of searching knowledge, knowledge management 
system making. The content of this course is designed to be an integrated teaching and learning 
plan for a course: Thai Dance and Drama5, Sukhothai Dance. After that we share the integrated 
teaching and learning management in the form of documents through college’s website.Then we 
hold the seminar to share opinions among college personnel and in the learning process, we 
apply the instructional plan to the activities of the Mattayom 6 students. 
 Once the knowledge management process is completed, the college has encouraged 
the implementation of an integrated teaching and learning plan as a model for integrating teaching 
and learning into other subjects. 
ค าส าคัญ : การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา  ระบ าสุโขทัย 
 

บทน า 
 ระบ าสุโขทัย เป็นหนึ่งในระบ าชุดโบราณคดีซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรนาฏศิลป์รายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ตามประวัติชุดการแสดงนั้น ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ปีพุทธศักราช 2528 เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นตามแบบอย่างของ
ศิลปะสมัยสุโขทัยโดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงที่กล่าวไว้ในเอกสาร และหลักศิลาจารึก ประกอบศิลปกรรมอ่ืน ๆ ด้าน
ท านองเพลงนั้นนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสด’ 
(ดนตรีไทย) ปีพุทธศักราช 2528 เป็นผู้แต่งท านองเพลง โดยน าท านองเพลงเก่าของสุโขทัยมาดัดแปลงจัดแสดงครั้ง
แรกเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510 
 จากประวัติระบ าสุโขทัยพบว่าการประดิษฐ์ท่าร าและท านองเพลงล้วนแต่ยึดหลักฐานทางโบราณคดี 
จากศิลปะสุโขทัยทั้งสิ้น ซึ่งผู้เรียนระบ าสุโขทัยส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นภาพศิลปะสุโขทัยจึงท าให้มองไม่เห็นภาพ
ความเป็นยุคสมัยสุโขทัยในระบ าชุดนี้เท่าท่ีควร 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดให้มีการเรียนการสอนระบ าสุโขทัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ท าให้ระบ าสุโขทัยเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสุโขทัย จึงมีการใช้ระบ าสุโขทัยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย เช่น การ
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ต้อนรับแขก ต้อนรับนักท่องเที่ยว ใช้ในกิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช งานลอยกระทงเผาเทียนเ ล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย  
 จากความส าคัญของระบ าสุโขทัยดังนั้นผู้เรียนจึงควรเรียนรู้บริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบ า
สุโขทัยมากกว่าการเรียนเฉพาะท่าร า ดังนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5ระบ าสุโขทัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย ให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ในการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะผู้บริหารได้จัดให้มีงานการจัดการความรู้ขึ้นใน
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะท างาน ส าหรับการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ด าเนินการ
จัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย” ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.  การค้นหาความรู้ 
 ในการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้ด าเนินการเพื่อค้นหาความรู้ดังนี้ 
 1.1  คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยด าเนินการประชุมเพ่ือค้นหาประเด็น
ความรู้ในกรอบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดไว้ คือ การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานกับวิชาชีพ 
ดังนั้นคณะท างานการจัดการความรู้จึงได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่สามารถน ามาจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการได้  ซึ่งคณะท างานการจัดการความรู้ได้คัดเลือกระบ าสุโขทัย ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตร
นาฏศิลป์ไทยละคร 5 มาเป็นรายวิชาหลัก และน ารายวิชาของกลุ่มสาระอ่ืน ๆ มาบูรณาการในกรอบเนื้อหาของค า
ว่าสุโขทัย ได้แก่ วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยคติความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัยพุทธศิลป์และเทวรูป
ในสมัยสุโขทัยวิธีการแต่งกายระบ าสุโขทัยประวัติพัฒนาการดนตรีในสมัยสุโขทัย การวางสมดุลร่างกายในการร า
ระบ าสุโขทัย การบรรยายชุดการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น   
 1.2 คณะท างานการจัดการความรู้  จัดท าแผนการจัดการความรู้ km 1, km 2 เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา
นาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย โดยคัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยจากภาควิชาศึกษาทั่วไปภาควิชานาฏศิลป์ 
และภาควิชาดุริยางคศิลป์    
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 1.4  จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จัดท า Knowledge Mapping เพ่ือช่วยให้เห็นภาพรวม
ของคลังความรู้ และเพ่ือเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้คณะกรรมการสามารถวางแผน ก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการ
การจัดการความรู้เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นองค์ความรู้ที่ได้ก าหนด  โดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป  จัดเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเชิญผู้อ านวยการมาเป็นประธานเปิดการประชุม
และชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือให้เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  ให้ก าลังใจแก่บุคลากรในการ
ท างานและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้   
 2.1 ก าหนดประธานและเลขาของกลุ่ม  โดยประธานมีหน้าที่ควบคุมเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
โดยใช้เวลาในการพูดคนละ 3 นาที ครั้งละ 2 รอบ โดยมีเลขาของกลุ่มท าหน้าที่ในการบันทึกเสียงและจดบันทึก
เนื้อหา  
 2.2 น าข้อมูลที่เลขาของกลุ่มทั้งที่ได้จากการบันทึกเสียงและที่จดบันทึกไว้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่
ละครั้งน ามาพิมพ์ให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้อ่านโดยไม่มีการตัดข้อความหรือสรุปความ  เพ่ือทราบถึง
ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในครั้งที่ผ่านมา 

3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น  คณะกรรมการจัดการความรู้น าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสกัดเป็นองค์ความรู้น าความรู้ที่สกัดเป็นองค์ความรู้แล้วมาจัดหมวดหมู่ความรู้ตามท่ีก าหนดไว้
ใน Knowledge Mapping   

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น าข้อมูลที่ได้ด าเนิ นการจัด
หมวดหมู่ไว้แล้วนั้นมาปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายจัดท าเป็นรูปเล่ม น าให้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 

5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย น าองค์ความรู้ที่จัดท าเป็นรูปเล่ม มอบให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและจัดกิจกรรม KM Day โดยจัดการเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษและเชิญบุคลากรของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของวิทยาลัยในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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6.การเข้าถึงความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้น าข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์ และ facebook ของวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ น าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 

7.  การเรียนรู้ 
 คณะท างานการจัดการความรู้จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย เพ่ือแจ้งนโยบายและปรึกษาหารือถึงแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมบูรณาการในรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การเขียนแผนบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย และด าเนินการตามกิจกรรม
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัย  เป็นการจัดการความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชา   ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัย 
 จากที่มาของการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบ าสุโขทัยนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นระบ าที่ประดิษฐ์ขึ้นจากร่องรอยความเป็นอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งกลายมา
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย และที่ส าคัญคือระบ าสุโขทัยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป ใน
รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ยังอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นอาณาจักร
แห่งแรกของประเทศไทยผู้เรียนจึงควรมีความรู้ที่เกี่ยวกับระบ าสุโขทัยมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะเรื่องท่าร า ดังนั้น
คณะกรรมการจัดการความรู้จะท าอย่างไรเพ่ือให้ผู้เรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมีความรู้ในบริบทต่าง ๆ ของ
ระบ าสุโขทัยอย่างลึกซึ้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยจึงได้ก าหนดไปที่รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 
ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน ามาสอนในเนื้อหาของระบ าสุโขทัย โดยพิจารณาร่วมกันถึงกลุ่ม
สาระที่จะน ามาท ากิจกรรมในการบูรณาการครั้งนี้  และจากการด าเนินการจัดการความรู้ในครั้งนี้วิทยาลัยจึงส่งผล
ส าเร็จสี่ประการ ดังนี้ 
 ประการแรก  เกิดการปรึกษาหารือร่วมกันก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับระบ า
สุโขทัย สามารถน ามาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความรู้
ได้คัดเลือกผู้สอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ ทฤษฎี
ดนตรีไทย โดยใช้รายวิชานาฏศิลป์ไทย 5 เป็นรายวิชาหลัก  
 ประการที่สอง  เมื่อได้ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
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สุโขทัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เกิดการวางแผนร่วมกันจนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนระบ าสุโขทัย ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 การบูรณาการ หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ (integration) คือการท าหน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสม
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้สมบูรณ์ในตัวเอง 
 นักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 Lardizabal and Others  กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยังผลให้เกิดการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพในทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การแก้ปัญหานี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พ้ืนฐาน การสอนแบบบูรณาการจะให้ความส าคัญกับครูและนักเรียนเท่าเทียม
กัน ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
 กาญจนา คุณารักษ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการหรือการปฏิบัติใน
อันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพ่ื อให้ชีวิตมีความ
สมดุล 
 สุมานิน รุ่งเรืองธรรม กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนเพ่ือจัดประสบ
การณ์ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือการเรียนรู้ที่มีความหมาย ให้เข้าใจลักษณะความเป็นไปอันส าคัญของสังคม เพ่ือดัดแปลง
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อไปนี้ 
 ผกา สัตยธรรม กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง ลักษณะการสอนที่น าเอาวิชา
ต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักและน าเอาวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตาม
ความเหมาะสม 
 นที ศิริมัย กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เทคนิคการสอนโดยเน้นความสนใจ
ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ด้วยการผสมผสานเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน เป็น
การสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน และยังสามารถน าความคิดรวบยอดไปสร้างเป็นหลักการเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย 
           โดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน (https://www.gotoknow.org/posts/ 
400257%20%5B%E0%B9%98) 
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 ในชีวิตจริงของคนเราเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายอย่าง ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะจึงต้อง
จัดการเรียนการสอนแบบให้ตรงตามสภาพจริง เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนความรู้ไปใช้ได้จริง ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจึงเป็นการขจัดความซับซ้อนของเนื้อหา โดยการผสมผสานเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 การบูรณาการมี 2 ประเภท คือ 
 1. หลักสูตรบูรณาการ (curriculumintegration) คือ การน าเนื้อหาจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสาน
กันก่อนจัดการเรียนการสอน 
 2. การบูราการการเรียนการสอน (instructional integration) คือ การน าเนื้อหามาจัดการเรียนการ
สอนด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมหลากหลาย (พิมพันธ์  เดชะคุปต์และพเยาว์  ยินดีสุช , 2555 
:11-12) 
 Unesco- unep.ก าหนดลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนไว้ 2 แบบคือ 
 1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ การสร้างเรื่อง (Theme) ขึ้นมาแล้วน าความรู้จากวิชา
ต่างๆมาโยงสัมพันธ์กับ หัวเรื่องนั้นซึ่งบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ แบบนี้ว่า สหวิทยาการแบบหัวข้อ 
(Themetic Interdisciplinary Studies) หรือการบูรณาการที่เน้นการน าไปใช้เป็นหลัก (Application – First 
Approach) 
 2. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้แก่การน าเรื่องที่ต้องการจะจัดให้เกิดการบูรณาการไป
สอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆซึ่งบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ แบบนี้ว่า การบูรณาการที่เน้นเนื้อ 
หารายวิชาเป็นหลัก (Discipline – First Approach) 
 กรมวิชาการ ได้แบ่งประเภทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการออกเป็น 2 แบบ คือ 
 1. การบูรณาการภายในวิชาเป็นการเชื่อมโยงการสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์หรือ
รายวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน 
 2.  การบูรณาการระหว่างวิชา มี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  2.1 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก เป็นการสอนในลักษณะที่ผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก
เนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ในการสอนของตน 
  2.2 การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการสอนโดยผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมวางแผนการ
สอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชากันหรือต่างคนต่างสอน 
  2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการสอนบูรณาการแบบคู่ขนานแต่มีการมอบหมาย
งานหรือโครงการร่วมกัน 
  2.4 การสอนแบบบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ เป็นการสอนที่ผู้สอนวิชาต่าง ๆ
ร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีมวางแผนปรึกษาร่วมกัน โดยก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหาร่วมกันแล้ว
ร่วมกันสอนผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียว (https://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5B%E0%B9%98) 
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2.  การจัดการเรียนการสอนระบ าสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการ 

 การจัดการเรียนการสอนระบ าสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการเป็นการบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือ
การสอนเป็นคณะ โดยน าวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ 
ทฤษฎีดนตรีไทยมาสอนร่วมกับรายวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ระบ าสุโขทัยซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 เลือกประเภทของการสอนแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับเนื้อหาระบ าสุโขทัย โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือการสอนเป็นคณะ  

2.2 รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย เลือกวิธีการสอนแบบข้ามวิชาหรือการสอนเป็นคณะ
เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสม 

2.3 คัดเลือกวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสามารถบูรณาการเนื้อหาได้ ซึ่งการสอนระบ าสุโขทัยได้คัดเลือกวิชาที่
มีความเกี่ยวข้องได้แก่ วิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีวิชาเครื่องสายไทยและปี่พาทย์ 5 

2.4 คณะครูผู้สอนประชุมเพื่อก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดปัญหาร่วมกัน 
 2.5 ก าหนดสาระส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนว่าต้องการให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่องอะไร โดย
คณะครูผู้สอนก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นาฏยศัพท์และท่าร าส าคัญที่ใช้ในระบ าสุโขทัย
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.6 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา 
 2.7 ก าหนดเนื้อหา กิจกรรม สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม และวิธีการวัดผลประเมินผล 
 ประการที่สาม จากการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ใช้ในการบูรณาการที่เป็น
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนด สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้

การบูรณาการภายใน

ประเภทของการสอนแบบ

การบูรณาการระหว่างวิชา 

การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก 

การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชา

หรือสอนเป็นคณะ 
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ของวิชานาฏศิลปไทย สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ เครื่องสายไทยและ
ปี่พาทย์ซึ่งเป็นบริบทของระบ าสุโขทัยเข้าด้วยกันเกิดความรู้ในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประการที่สี่ เกิดการจัดการเรียนการสอนระบ าสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการซึ่งเกิดจากน าองค์
ความรู้มาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย 
และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

วิชาสังคมและ
ประวัติศาสตร ์

 

วิชาภาษาไทย วิชาศิลปะ 

วิชาวิทยาศาสตร ์

วิชา
ภาษาอังกฤษ 

วิชาการงานอาชีพ 

วิชาเครื่องสาย
ไทยและปี่พาทย์ 

5 

วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมยัสุโขทัย

และคตคิวามเชื่อของคนในสมัยสุโขทัย 

การวางสมดุลร่างกาย 

วิชานาฏศิลป์ไทย 5 

 

ประวัติพัฒนาการ

ดนตรีในสมัยสุโขทัย 

พุทธศิลป์และเทวรูป
ในสมัยสโุขทัย 

นาฏยศัพท์และท่าร าส าคัญที่ใช้ใน

ระบ าสุโขทัย 

1. การบรรยายชุดการแสดง
เป็นภาษาอังกฤษ 
2.  การใช้ค าศัพทN
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบ าสุโขทยั 

 

วิธีการปักเครื่องแต่งกายและวิธีการ

แต่งกายระบ าสุโขทัย 

วิเคราะหเ์พลง การแสดง

ที่ฟังและดูในด้านรูปแบบ 

การใช้ภาษา และแนวคดิ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 
 
เรื่อง  ระบ าสุโขทัยมัธยมศึกษาปีที่ 6              จ านวน  6    ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________________ 
 
1.  สาระส าคัญ  ระบ าสุโขทัยเป็นระบ าชุดหนึ่งในระบ าโบราณคดี 5 ชุด ที่ได้แนวคิดท่าร ามาจากพระพุทธรูปใน
สมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสง่างามเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 2.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องระบ าสุโขทัยกับความรู้ในรายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรีไทย 
 2.2 นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์แสดงท่าร าระบ าสุโขทัยที่เชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ 
 2.3 นักเรียนสามารถออกแบบชุดการแสดงโดยใช้ความรู้ของท่าร าระบ าสุโขทัยมาประยุกต์ใช้ได้ 

3.  สาระการเรียนรู้   
 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  :  วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัย
สุโขทัย และคติความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัย   
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : พุทธศิลป์และเทวรูปในสมัยสุโขทัย 
 3.3 กลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทย : วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาฏยศัพท์และท่าร าส าคัญที่ใช้ในระบ าสุโขทัย 
 3.4 กลุ่มสาระเครื่องสายไทยและปี่พาทย์ : ประวัติพัฒนาการดนตรีในสมัยสุโขทัย 
 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ปักเครื่องแต่งกายระบ าสุโขทัยและการแต่ง
กายระบ าสุโขทัย 
 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การวางสมดุลร่างกาย 
 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : วิเคราะห์เพลง การแสดงที่ฟังและดูในด้านรูปแบบ การใช้ภาษา 
และแนวคิด 
 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับระบ าสุโขทัย และการบรรยายชุดการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ 

4.  แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง 
 4.2 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 4.3 วัดตระพังทอง 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอน   
ขั้นน า 
 1.  การจัดทัศนศึกษางานศิลปกรรมจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาของคนในสมัยสุโขทัยใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง วัดตระพังทองและ หมู่โบราณสถานบริเวณโดยรอบวัดมหาธาตุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวิทยากรน าชม 
 2.  ครูแจกสมุดแฟ้มใบความรู้ และใบงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้ 

ขั้นสอน 
 3.  ครูประจ าวิชาสังคมศึกษาบรรยายให้ข้อสังเกต ด้วย 9 ค าถามชวนคิด เรื่องคติความเชื่อ ความ
ศรัทธา ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของผู้คนในสมัยสุโขทัย โดยใช้วิธีการสอนแบบทีมบริเวณสนามหญ้าหน้า
วัดมหาธาตุ 
  3.1 ชุมชนในอาณาจักรสุโขทัยมีที่มาอย่างไร 

 ครูสังคมศึกษา : การตั้งแหล่งชุมชนของชาวอาณาจักรสุโขทัยนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับ
ชุมชนอ่ืนที่เกิดในเวลานั้น  คือ ชุมชนจะตั้งมั่นไปตามแหล่งล าแม่น้ าส าคัญ ได้แก่ กลุ่ มชนชาวเชื้อสายไทยจาก
แม่น้ าโขง อพยพตามสันเขาในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่แหล่งล าน้ าปิง ยม และน่าน  เมื่อ
เข้ามาสู่ดินแดนเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นเขตแดนที่มีผู้คนเชื้อชาติขอมในพ้ืนที่ราบลุ่ม  มอญในเขตที่ราบชายฝั่งทะเล  
และ ละว้า หรือชาวลั๊วะในเขตที่สูงอาศัยอยู่ก่อนนี้แล้วค่อยกลืนกลายทางวัฒนธรรมและการปกครองกลายเป็น
ไทยในที่สุด 

 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าจีบส่งหลังเดินเยื้องกรายตามแบบช่างฟ้อนล้านนา ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าจีบส่งหลังเดินเยื้องกรายตามแบบช่างฟ้อนล้านนา 
 

 ครูวิทยาศาสตร์ :อธิบายเรื่องหลักการทรงตัวและสาธิตการทรงตัว ท่าท่ี 1 ท่ายืนตรง ท่า
ที่ 2 ท่าเดินเป็นเส้นตรง ท่าที่ 3 ท่าเดินเป็นวงกลม ท่าที่ 4 ท่าหมุนตัว ไปทางขวาและซ้าย ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามที่
ละท่า 
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ท่ายืนตรง ท่าเดินเป็นเส้นตรง 

  

  

ท่าเดินเป็นวงกลม ท่าหมุนตัว ไปทางขวาและซ้าย 
 

  3.2 ปัจจัยส าคัญในการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยเป็นอย่างไร 
 ครูสังคมศึกษา : ปัจจัยส าคัญในการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยนั้นผิดแปลกไปจากชาว

อาณาจักรอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน  เพราะผู้น าเลือกเอาชัยภูมิของลาดเขาห่างไกลแหล่งน้ าตามธรรมชาติพอสมควร  
แล้วใช้คลองส่งน้ าเข้าหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง  ได้แก่  คลองเสาหอ  คลองแม่ล าพัน  ก่อนไปบรรจบกับล าน้ ายม 
นอกจากนี้การเลือกสร้างเมืองให้ห่างไกลแหล่งน้ าท่าท าให้ชาวเมืองสุโขทัยปลอดภัยจากโรคห่าและโรคระบาดอ่ืนๆ 
ที่มาจากการกินและใช้น้ า 
  3.3. ชัยภูมิของเมืองสุโขทัยมีส่วนผลักดันให้เกิดผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยขณะนั้น  

 ครูสังคมศึกษา : ชัยภูมิของเมืองสุโขทัยมีส่วนผลักดันให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจของ
ชาวสุโขทัยในขณะนั้นความอยู่ห่างไกลแหล่งน้ าตามธรรมชาติท าให้ผู้คนต้องใช้ความสามารถเอาชนะความแห้งแล้ง  
เกิดระบบการชลประทานสร้างสรีดภงส์  ฝายดิน  และท่อส่งน้ าส าริด โดยเฉพาะด้านทิศใต้ของเมืองมีแนวท านบ
และแนวคันดินเพ่ือการชลประทานอยู่หลายแห่ง แต่ก็ยังมิอาจระบุได้อย่างแน่ชัด  เพียงแต่แนวคันดินหรือท านบ
บังคับทางน้ าที่ยังคงเหลืออยู่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปตามพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิประเทศลาดเอียงรอบเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็น
แนวคันดินที่ท าหน้าที่เบี่ยงเบนน้ าไปยังทิศทางที่ต้องการ เฉพาะบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันตกติดต่อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองจะพบคันดินลักษณะนี้มากที่สุด  นอกเมืองสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบ
ร่องรอยคันดินโบราณเพ่ือการชลประทาน เรียกกันว่า “ท านบพระร่วง” สันนิษฐานว่าท าหน้าที่บังคับทิศทางน้ าที่มี
มากในฤดูฝนซึ่งไหลมาจากเขาพระบาทใหญ่กับเขากิ่วอ้ายม้า ให้ลงไป “คลองเสาหอ” ท าหน้าที่ส่งน้ ามาที่คูเมือง
สุโขทัยตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ปัจจุบันกรมชลประทาน สร้างเขื่อนดินสูงเชื่อมระหว่างปลายเขาสองลูกนี้ เพ่ือ
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กักเก็บน้ าและระบายลงคลองเสาหอ หลักฐานส าคัญอันหนึ่ง คือแนวคันดินใหญ่ที่คนท้องถิ่นปัจจุบันเรียก “ถนน
พระร่วง” เป็นทางตรงเชื่อมระหว่างสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร บางตอนเปิดเป็นร่องน้ าเพ่ือระบายน้ า
จากฟากที่สูง ตามแนวถนนพระร่วงมีล าเหมืองล าฝายเป็นคลองซอยแยกเข้าไป  ท าหน้าที่เป็นคลองส่งน้ าไปเข้า
พ้ืนที่นา  หรืออาจใช้ถนนพระร่วงสายนี้เป็นเส้นทางติดต่อการค้าทางบกด้วย 
 นอกจากนี้จากที่ตั้งของเมืองสุโขทัยสามารถเดินทางบกสู่ทิศตะวันตกออกไปยังเมืองมอญแล้วใช้เรือ
เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลติดต่อกับเปอร์เซีย อินเดีย และลังกา 

 ครูนาฏศิลป์ :ครูสาธิตท่าจ่ายตลาด ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ท่าจ่ายตลาด 

 
 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการทรงตัวเดินเป็นเส้นตรง จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

  
ท่าการทรงตัวเดินเป็นเส้นตรง 

 
  3.4 แหล่งน้ าของชาวสุโขทัยและความใกล้ชิดกับอาณาจักรจีนส่งผลต่ออาชีพของชาวเมือง
อย่างไร 

 ครูสังคมศึกษา : แหล่งน้ าของชาวสุโขทัยและความใกล้ชิดกับอาณาจักรจีน   ส่งผลต่อ
อาชีพการผลิตเครื่องสังคโลกของชาวเมือง  ถือว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์คู่กับเมืองสุโขทัย
และศรีสัชนาลัย แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ซึ่งมีเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็น
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ศูนย์กลาง โดยเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกแหล่งใหญ่ เพราะพบเตาส าหรับเผาเครื่องสังคโลก
มากมายหลายร้อยเตา  ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 เป็นช่วงที่การผลิตสังคโลกขยายตัว ชุมชนบ้านเมืองรอบ ๆ 
อ่าวไทย รวมไปถึงชุมชนโพ้นทะเลต่างต้องการอย่างมาก  จากร่องรอยหลักฐานเครื่องสังคโลกตามติดแดนเหล่านั้น 
สันนิษฐานว่าการที่สังคโลกเป็นที่ต้องการของตลาดมากในเวลานั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องมาจากการที่ประเทศจีนซึ่ง
ผลิตเครื่องถ้วยที่ส าคัญ ประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศ คือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากราชวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปั้นสังคโลก 
  
 สมัยสุโขทัย  สังคโลกบางชิ้นน ามาใช้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและศาสนา  หรือเป็นเครื่อง
ประกอบศาสนสถาน 
 การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าปั้นหม้อหรือท่าปางสมาธิ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
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ท่าปั้นหม้อหรือท่าปางสมาธิ 
 

 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการทรงตัวหันหน้าสลับซ้ายขวา จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

  
ท่าการทรงตัวหันหน้าสลับซ้ายขวา 

 
  3.5 ศาสนาและความเชื่อของชาวสุโขทัยเป็นอย่างไร  

 ครูสังคมศึกษา : ด้วยเหตุที่สุโขทัยอยู่ใกล้กับเส้นทางสายไหมทางทะเลที่ติดต่อกับ
เปอร์เซียอินเดียและลังกาได้ง่ายและเพราะบริเวณดินแดนนี้แต่เดิมก็เป็นแหล่งชุมชนมาก่อน  จึงได้รับแนวความ
เชื่อและความศรัทธาจากแหล่งชุมชนเดิม  สังคมสุโขทัยมีการนับถือศาสนาทั้งพุทธนิกายมหายานและเถรวาท 
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู  ตลอดจนการนับถือผี ได้แก่  ผีด้ า อันเป็นที่มาของค าว่า “ผีซ้ าด้ าพลอย” ซึ่งผีนี้ชาวสุโขทัย
เชื่อกันว่าแบ่งออกได้เป็นสามชนิด คือ ผีดี  ผีไม่ดี  และผีที่ไม่ส่งผลให้กับคน  ต่อมาเมื่อสุโขทัยรับพุทธศาสนาจาก
ลังกาโดยได้รับการส่งเสริมจากกษัตริย์ ท าให้พุทธศาสนาจากลังการุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะในสมัยพระยาลิไท      
จนอาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคก็ว่าได้ 
  บทบาททางด้านศาสนาของพระยาลิไทปรากฏอย่างเด่นชัด พระองค์ทรงสถาปนาพุทธศาสนาให้
เป็นความเชื่อหลัก ปรากฏทั้งในการสร้างศาสนสถานและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีทาง
พุทธศาสนาที่ส าคัญซึ่งสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีการบวช การนับถือพระบรมธาตุ และการเคารพพระ
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พุทธบาท การไหว้บูชาพระพุทธรูป เป็นต้น ส่งผลให้วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบสุโขทัยแพร่หลายออกไปสู่
บ้านเมืองใกล้เคียง 
  ดังปรากฏหลักฐานเป็นพุทธสถาน เทวสถาน หรือเทวรูป ในศาสนาฮินดูซึ่งพบตามศาสนสถานใน
เขตเมืองสุโขทัย ซึ่งนักเรียนพบเห็นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง คือ ประติมากรรมรูปเทพเจ้า เทวสตรี
ส าริดจากศาลพระอิศวร พระหริหระส าริด และพระนารายณ์หินทรายจากวัดศรีสวาย ภาพล่างคือ ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์สมัยหนึ่งโบราณสถานเหล่านี้เคยเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างวัดพระ
พายหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงต่อมาจึงถูกเปลี่ยนเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาท โดยสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม 
เช่น วิหาร เจดีย์ เป็นต้น 

 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าปางพุทธลีลา ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าปางพุทธลีลา 
 

  1. จีบหังหัสสยะหัสต์ โดยการน านิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้ายของนิ้วชี้หักข้อนิ้วชี้ลงมา นิ้วที่เหลือ
กรีดตึง 
  2. ท่าปางลีลา เป็นท่าออก โดยมือซ้ายจีบแบบหังหัสสยะหัสต์ มือขวาแทงส่งไปข้างหลัง หงาย
ท้องแขนขึ้น เอียงศีรษะด้านซ้าย ก้าวเท้าขวามาข้างหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าเปลี่ยนแทงแขนตึงตั้งวงด้านหน้า 
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ท่าพระนารายณ์ (พระหริหระ) 
 
  ท่าพระนารายณ์ แทนองค์พระนารายณ์ พระอิศวร ท่าจีบแบบหังสัสยะหัสต์ตั้งวงกลางข้างล าตัว 
กระดกเท้าซ้ายตลอดจนเครื่องแต่งกายที่นักแสดงชุดระบ านี้นุ่งห่มกันก็มีที่มาจากเทวรูปในศาสนาฮินดูและรูปนาง
อัปสรที่วัดมหาธาตุ 

 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการยืดยุบตัว ยืนกางขาเล็กน้อย  ท่าที่ 8 

 

  
ท่าการยืดยุบตัว 

 
  3.6 ชาวสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปปางใดของสมัยสุโขทัยเป็นพิเศษบ้าง 

 ครูสังคมศึกษา : พระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยที่พบส่วนใหญ่เป็นปางสมาธิปางมารวิชัย  
เช่นพระอจนะที่วัดศรีชุมเป็นพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่พระพุทธรูปปางที่ยกย่องว่า มีลักษณะพิเศษและนิยม
สร้างในศิลปะสุโขทัย มีดังนี้ 
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  พระพุทธรูปปางลีลา มีที่มาจากเรื่องการเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธเจ้าความ
งามของพระพุทธรูปองค์นี้ประกอบด้วย “พระขนงโก่งดังคันศร พระเนตรดังกลีบบัว พระนาสิกดังจงอย
ปากนกแก้วพระโอษฐ์ดังกระจับ พระอุระดังพญาราชสีห์ และพระกรดังงวงช้าง “อันเป็นลักษณะมหาบุรุษ 32 
ประการของพระพุทธเจ้า 
  ศิลปะแบบสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยอ่ืน เช่น จากพระพุทธรูปในภาคเหนือของ
ประเทศไทยและจากลังกา แต่เพ่ิมเติมลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตน ซึ่งมาจากความชาญฉลาดและความ
เลื่อมใสในศาสนาอย่างลึกซึ้งของผู้คนสมัยสุโขทัย  
  พระพุทธรูปที่สวยงามในศิลปะแบบสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงพระพุทธองค์
เมื่อเสด็จกลับจากโปรดพระมารดาหลังการตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว   
  จึงมีระบบกล้ามเนื้อผ่อนคลายอยู่ในความสงบนิ่งอย่างแท้จริง พระพักตร์นิ่งมีเผยอยิ้มเล็กน้อย
แสดงถึงปิติภายในที่สมบูรณ์ เป็นที่นิยมส าหรับช่างสมัยสุโขทัย ท าให้ผู้มองดูพระพุทธรูปปางนี้รู้สึกว่ารูปนั้นก าลัง
เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างแช่มช้อย นิ้วพระหัตถ์ท าท่าอย่างสุภาพเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระธรรมจักร คือ
อิริยาบถขณะที่พระพุทธองค์ทรงด าเนินไปประกาศพระศาสนา พระวรกายอ่อนช้อยอย่างสวยงาม เพราะในขณะที่ 
พระวรกายก าลังเบือนไปทางด้านหนึ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของพระชงฆ์นั้นพระกรก็จะห้อยลงมาอย่างได้
จังหวะตามลักษณะเบื้องล่าง ใบพระกรรณซึ่งม้วนออกข้างนอกเล็กน้อย พระหัตถ์ดูเป็นของทิพย์มากกว่าจะเป็น
ของมนุษย์ พระบาทพระพุทธรูปลีลาจึงแบน นิ้วพระบาทมีขนาดเท่ากันและส้นพระบาทก็จะยื่นออกไปข้างหลังมา
จนกระทั่งมองดูเกินงาม ท าให้ช่างยอมคล้อยตามค าบรรยายพุทธลักษณะ ซึ่งประติมากรยุคใหม่ไม่อาจพอใจใน
ผลงานได้ 
  พระพุทธรูปแบบสุโขทัยบางรูปงามมากดูคล้ายกับว่ามีลักษณะของสตรีปนอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เกิด
จากความศรัทธาอย่างลึกซึ้งที่ช่างไทยสมัยนั้นมีต่อพระพุทธองค์ และเกิดจากการท ารูปภาพขึ้นตามจินตนาการ 
  พระอัฏฐารส หมายถึง พระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก มักสร้างเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปาง
ประทับยืน 
  พระสี่อิริยาบถ เป็นคตินิยมที่ปรากฏเฉพาะบ้านเมืองในวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยเท่านั้น มีลักษณะ
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สี่องค์ในปางประทับยืน ลีลา ไสยาสน์ และประทับนั่ง แต่ละองค์หันพระปฤษฎางค์ชน
กัน โดยพระพักตร์กันออกทั้งสี่ทิศ การสร้างพระสี่อิริยาบถสันนิษฐานว่าได้อิทธิพลมาจากพุกามที่นิยมสร้าง
พระพุทธรูปเช่นเดียวกันนี้ 
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พระพุทธรูปปางลีลา 
 

 ครูศิลปะ : บรรยายเรื่องพุทธศิลป์และเทวรูปที่ปรากฏในอาณาจักรสุโขทัย 

   
ภาพที่  พระหริหระ 

 

  
พระนารายณ์ 
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  3.7 เจดีย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์แบบใด 
 ครูสังคมศึกษา : เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง

ในเอกลักษณ์ของงานศิลปะสถาปัตยกรรมสุโขทัย  มีลักษณะเป็นเจดีย์ตั้งบนฐานสูง องค์เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมท าย่อ
มุม ส่วนยอดท ารูปทรงคล้ายดอกบัวตูมอันเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ปัจจุบันยังไม่อาจวิเคราะห์แน่ชัดถึงความเป็นมา
ของการสร้างพระเจดีย์รูปทรงนี้ เนื่องจากไม่ปรากฏการสร้ างพระเจดีย์ทรงนี้ในยุคก่อนและหลังสมัยสุโขทัย
กล่าวคือมีการสร้างเฉพาะสมัยสุโขทัยเท่านั้น และเชื่อว่านิยมสร้างในสมัยพระยาลิไทยปกครองสุโขทัย ซึ่งถือเป็น
ช่วงยุคทองของสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม 

 พระเจดีย์ทรงนี้จึงเป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแพร่หลายของศิลปะสุโขทัย 
เพราะพบการสร้างพระเจดีย์ทรงนี้ในอีกหลายเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจดีย์ทรงปรางค์                                      เจดีย์ทรงลงักา 
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 พระเจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่หน้าวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติมภายหลังเพ่ือแสดงว่าที่นี่เป็นพุทธสถาน 
 ส าหรับโบราณสถานแบบปรางค์นั้นแสดงให้เห็นว่ามีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานก่อน 

 ครูศิลปะ : บรรยายเรื่องพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม 
 ครูการงานอาชีพฯ : เครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่มสมัยสุโขทัย 
 ครูภาษาอังกฤษ : อธิบายค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับเครื่องแต่งกายระบ าสุโขทัย 

  

  

การแต่งกายสมัยสุโขทัย 
http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/02_5.html 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/index.php?transaction=post_view.php&room_no=0
&id_main=1106&star=70 
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( 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแต่งกายระบ าสุโขทัย 
 
  3.8 ชาวสุโขทัยมีประเพณีวัฒนธรรมส าคัญอย่างไร 
  ด้วยเหตุที่สมัยสุโขทัยนั้นถือเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นยุคทองอย่างแท้จริง เพราะบ้านเมือง
อุดมสมบูรณ์ผู้คนกินอยู่มีสุข  และความรุ่งเรืองด้านพุทธศิลป์ก็มีปรากฏชัด จากจารึกท าให้เราทราบว่าผู้คนชอบ
ท าบุญให้ทาน รักษาศีล เข้าพรรษารักษาศีลตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษามีประเพณีกรานกฐิน มีการตกแต่ง
สิ่งของอย่างอ่ืนถวายพระ อันแสดงถึงการเอาใจใส่บ ารุงพระศาสนาเป็นอย่างดีชาวสุโขทัยเชื่อมั่นในค าสอนทาง
ศาสนา คือการท าความดี ละเว้นความชั่ว  เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด  พระมหาธรรมราชาลิไททรงพระราช
นิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสั่งสอนคนให้ประพฤติตามแนวค า
สอนของพระพุทธศาสนา และยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามค าสั่งสอนของศาสนาพุทธ คือ มีรุ่งเรืองแล้ว
ก็เสื่อม มีการพรรณนาสภาพของอบายภูมิอย่างน่าสะพรึงกลัว พรรณนาความรื่นรมย์  ในสุคติภูมิ และชี้ให้เห็นถึง
การกระท าอันเป็นสาเหตุท าให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ไปเกิดในภูมิเหล่านั้นตามกฎแห่งกรรมสัตว์โลกที่ยังมีกิเลส
ครอบง าเหมือนบัวใต้น้ า  หากเอาชนะกิเลสได้ก็เป็นเสมือนบัวบานเหนือน้ า 
 

มงกุฎอัปสร (ศีรษะยอดรัศมี) 
(headdress) 

 

ห้อยหน้า 

(front cloth hanging) 

ต่างห ู(earring) 

กรองคอ 
(embroidered collar) 

พาหุรัด (รัดต้นแขน) 
(armlet) 

 

เสื้อในนาง 

(female undergarment) 

รัดสะเอว (waistband) 
ห้อยข้าง (side cloth hanging) 

ทองกร (ข้อมือ) (bracelet) 

ผ้านุ่ง (sarong) 

ข้อเท้า (anklet) 
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ภาพจากไตรภูมิพระร่วง 

 
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : บรรยายเรื่องประวัติพัฒนาการดนตรีไทยในสมัย

สุโขทัย 
 

 

 

 

 

 

วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงระบ าสุโขทัย 
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ภาพเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบระบ าสุโขทัย 

ภาพ ชื่อ 

 

กระจับปี่ 
(fiddle) 

 

ซอสามสาย 
(three-stringed fiddle) 

 

ปี่ใน 
(Thai oboe) 

 

ฆ้องวงใหญ่ 
(large circle gongs) 

 

ตะโพน 
(two-sided drum) 

 

ฉิ่ง 
(cymbals) 

 

กรับ 
(wooden rhythm sticks) 
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 ครูนาฏศิลป์ : สาธิตท่าดอกบัว ท่าบัวชูฝัก ท่าชะนีร่ายไม้และให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าดอกบัว 

  ท่าดอกบัว คิดจากการเคารพบูชากราบไหว้ มือท าเป็นรูปดอกบัวอยู่ระหว่างอกเป็นดอกบัวตูม ชู
มือขึ้นแล้วค่อย ๆ บานปลายนิ้วออกเป็นบัวบาน – ดอกไม้พุทธบูชาเกิดแต่โคลนตมแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาด 
เปรียบคนกับบัวสี่เหล่าซึ่งมีทั้งคนที่สั่งสอนง่ายไปยังคนที่สอนไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าบัวชูฝัก 

  ท่าบัวชูฝัก คิดจากการขอพร อีกมือหนึ่งไว้ข้างสะโพก มือจีบคว่ าแล้วสอดมือขึ้นเป็นท่าสอดสูง
เหนือศีรษะ 
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ท่าชะนีร่ายไม้ 

  ท่าชะนีร่ายไม้ คิดจากมนุษย์โลกต้องการด ารงชีวิต หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยหมุนเป็นวงกลมแทน
การเวียน ว่าย ตาย เกิด  

 ครูวิทยาศาสตร์ : สาธิตท่าการทรงตัว  ท่ายืนยกขาเดียว  ท่าเดินด้านข้าง  ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม 

  

ท่าการทรงตัวและท่ายืนยกขาเดียว ท่าเดินด้านข้าง 

 
  3.9 คนรุ่นหลังน าภูมิปัญญาของชาวอาณาจักรสุโขทัยมาปรับใช้อย่างไร 

 ครูนาฏศิลป์ : บรรยายถึงประวัติผู้ประดิษฐ์ท่าร า 
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : บรรยายถึงประวัติผู้ประพันธ์เพลง 
 ครูภาษาอังกฤษ : บรรยายประวัติระบ าสุโขทัยเป็นภาษาอังกฤษ และสาธิตการอ่านที่ละ

ประโยค ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
 4. การบรรเลงประกอบการแสดงระบ าสุโขทัย 

 ครูนาฏศิลป์ : ให้ผู้เรียนปฏิบัติท่าร าระบ าสุโขทัย โดยเรียงล าดับตามกระบวน 
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 ท่าร าของผู้ประดิษฐ์ 
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : ฝึกการบรรเลงรวมวงเพลงระบ าสุโขทัย 
 ครูภาษาอังกฤษ : ให้นักเรียนฝึกการเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกจาก

นักเรียนที่มีความถนัดทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ เรียนการบรรยายประวัติระบ าสุโขทัยเป็น
ภาษาอังกฤษ  

ขั้นสรุป 
 ครูสังคม : บรรยายถึงพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย  
 ครูภาษาอังกฤษ : ให้นักเรียนที่ฝึกการเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษมาบรรยายชุดการ

แสดงระบ าสุโขทัย 
 ครูนาฏศิลป์ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : ให้ผู้เรียนแสดงระบ าสุโขทัยร่วมกันทั้งร า

และบรรเลงดนตรี 

6.  การวัดผล ประเมินผล 
 1.  การท าใบงาน 
 2.  การปฏิบัติท่าร า/การบรรเลง 
 3.  สังเกตพฤติกรรม 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล 
 1.  ใบงาน 
 2.  แบบประเมิน 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

8.  บันทึกผลหลังสอน 

 8.1  ผลการสอน 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 8.2  ปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 8.3  แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................. ................................... 
 8.4  ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 
 
         ลงชื่อ.....................................ผู้สอน 
                                                                               (................................) 
          วันที่.....เดือน...........................................พ.ศ.  ..........  
 
 
9.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
................................................................................................................................................................ .................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
................................................................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................ .................... 
....................................................................................................................................................................................  
 
 
                          ลงชื่อ................................... ............                  
                                  (…………….……………..……) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
                                                           วันที่.......เดือน........................................พ.ศ. ….......... 
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 จากการด าเนินการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบ าสุโขทัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัยเกิดผลส าเร็จได้ทั้ง 4 ประการนั้น  เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและมีความรู้ในศาสตร์
ของตนเองซึ่งสามารถน ามาก าหนดกิจกรรมร่วมกันได้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน ากลับมาถ่ายทอดให้แก่คน
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความพยายามที่สร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมโดยจัดท า เป็นแผนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย ให้เป็นต้นแบบให้รายวิชาอ่ืน ๆ น าไปเป็น
แบบอย่าในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือปัจจัยในการท าให้การจัดการความรู้
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัยนั้นประสบความส าเร็จ 
 หลังจากการด าเนินการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์
ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัยด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดให้มีกิจกรรมในการต่อ
ยอด พัฒนา โดยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัยตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

สรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัยเป็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้จัดท าขึ้นภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ว่า จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพ่ือจัดท าแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย โดยรวบรวมองค์ความรู้จาก
ครูผู้สอนของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยขึ้นเพ่ือคอยประสานงาน ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดการความรู้และ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 
ระบ าสุโขทัย ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นบุคลากรทั้งทางภาค
ศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เพ่ือให้คณะกรรมการชุดนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดองค์
ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และเมื่อได้องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการ
จัดการความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยจึงด าเนินการในการน าองค์ความรู้
ดังกล่าวมาใช้ และด าเนินกิจกรรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ าสุโขทัย และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่
ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใช้แผนการเรียนการสอน น าผลการประเมินกลับมา
ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพ่ือให้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบ า
สุโขทัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนน ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย โดยท าเป็นเอกสาร และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ต่อไป 
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ในอนาคตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาอ่ืน ๆ และสร้างคู่มือ
การสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

บรรณานุกรม 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์และและพเยาว์  ยินดีสุข.  สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเปน็ส าคัญ.กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
วารุณี คงมั่นกลาง.  การสอนแบบบูรณาการ [ออนไลน์]  23มิถุนายน2555 [อ้างเมื่อ ,20มีนาคม 2560].  จาก  

https://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5B%E0%B9%98 
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  สตรีสมัยสุโขทัย [ออนไลน์]  23 พฤษภาคม2553[อ้างเมื่อ 

,4เมษายน2560].  จาก  
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/index.php?transaction=post_view.php&roo
m_no=0&id_main=1106&star=70 

บ้านจอมยทุธ.  ประวัติเครื่องแต่งกาย [ออนไลน์]  สิงหาคม2543 [อ้างเมื่อ ,4 เมษายน2560].  จาก  
http://www.baanjomyut.com/objective.html 
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การผลิตเคร่ืองดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน 
Nora Musical instrument Manufacturing for Community Business 

 
กิตติชัย  รัตนพันธ ์

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
Shokun_r@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก้าวสู่การจัดการความรู้4.0 (KM 4.0) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน” มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญคือ 1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 2) เพ่ือ
สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษาและการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 3) เพ่ือเสริมสร้างความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากรอัน
จะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและ  4) เพ่ือจัดท า
แนวทางของการด าเนินงานการจัดการความรู้ทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ  2560
การจัดการความรู้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือมุ่งสู่งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลการ
ด าเนินกิจกรรมพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคลังความรู้ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ คือ ด้านการเรียนการ
สอนด้านการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี 3 ประการคือ 1) การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาคลัง
ความรู้ของศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (ด้านดนตรีนาฏศิลป์และ
ทัศนศิลป์) เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 3) การน าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (ด้านดนตรีนาฏศิลป์
และทัศนศิลป์) เพ่ือต่อยอดงานศิลป์เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ส าหรับประเด็นความรู้ที่เลือกมาจัดท าโครงการการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 คือการรวบรวมองค์
ความรู้และพัฒนาคลังความรู้ของศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์
ต่อยอดงานศิลป์เพ่ือเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรมในประเด็นกลยุทธ์
ที่ 1 กระตุ้นส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์และเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมและ
จัดงบประมาณสนับสนุน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมี
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 7 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  มี
หน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงโนรา หนังตะลุง ลิเกป่า หรือแม้กระทั่งดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ ซึ่งดนตรีพื้นบ้านภาคใต้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ดนตรีภาคใต้ตอนบน และดนตรีภาคใต้ตอนล่าง ส าหรับดนตรีภาคใต้ตอนบน เป็นดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
โนรา และหนังตะลุงปัจจุบันการผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
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โนรา ในจังหวัดพัทลุง ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในด้านมาตรฐานการผลิต ราคากลาง และการตลาด 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญ จึงได้ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการผลิต
เครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน 
 ผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินโครงการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560เรื่องการผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน โดย KM Team ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงที่ได้ด าเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่คือรายละเอียดมาตรฐาน
คุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา กรรมวิธีการผลิตเครื่องดนตรีในแต่ละชิ้น และราคากลาง จ านวน 7 ชิ้น ได้แก่ปี่
พ้ืนบ้าน ซอด้วงพ้ืนบ้าน ซออู้พ้ืนบ้าน ทับโนรา กลองโนรา โหม่งโนรา และแตระ  ผลจากการจัดการความรู้ได้
น าไปใช้พัฒนาการผลิตเครื่องดนตรีโนราภายในชุมชน ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่ว
ประเทศ สามารถน ารายละเอียดมาตรฐานคุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา  ไปใช้ประกอบการก าหนดคุณลักษณะ
และรายละเอียดเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้  เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา  ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตภายในชุมชนมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีระบบ
การจัดการความรู้ไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อันจะเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งจะ
สามารถปรับตัวและยืนหยัดอยู่ภายใต้สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy and Society 
- KBS) หรือ KM 4.0 ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้และภูมิปัญญาของคนในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมได้อย่างสง่างาม 
 

Summary 
 The aims of the workshop on "Implementing knowledge management 4.0 (KM 4.0) that 
to increase the efficiency and effectiveness of teaching, research, promoting local-wisdom, and 
non-academic staff development" are 
 1. To develop understanding and successfully implement of KM process. 
 2. To create knowledge-sharing environment for academic staff and non-academic staff 
within Bunditpatanasilpa Institute.  
 3. To enhance staff's positive attitude toward an improved both academic and 
professional job performance. 
 4. To develop a plan for knowledge management of academic work and management 
activities in the fiscal year 2016 to foster  creativity and innovation in Bunditpatanasilpa Institute. 
 The Results of this workshop found that Bunditpatanasilpa Institute has a wealth 
knowledge in teaching, research, promoting local-wisdom, and non-academic staff development. 
For promoting local wisdom, there are three activities that are aligned with the Bunditpatanasilpa 
Institute strategic plan so that can help the organization accomplish its objectives. These three 
activities are 
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 1. A collection and development of local philosopher's wisdom 
 2. A transformation of knowledge (music, Thai dramatic arts, and visual arts) into 
advantage and create the revenue stream 
 3. Applying of knowledge (music, Thai dramatic arts, and visual arts) to develop a unique 
local identity as well as local cultural and heritage products 
 This workshop which was held in the fiscal year 2017 focused on collecting and 
developing of local philosopher's wisdom.  It is aligned with organizational strategic direction  No. 
3 - developing art form to create the unique local identity as well as local cultural and heritage 
products, and related to strategy No.1 -  promoting creative art forms and cultural and heritage 
products by providing financial supported to the project. 
 Bunditpatanasilpa Institute of Phatthalung Dramatics Arts College is responsible for 7 
provinces in the deep South of Thailand namely Phatthalung, Songkhla, Satun, Trang, Yala, 
Pattani, and Narathiwat. Our main mission is to teach, to preserve and to promote the Southern 
cultural traditions including Thai dramatic arts, music, and local wisdom. Southern cultural 
traditions such as Nora, Nang Talung, Likay Pa, and Southern Thai folk music are distinctive and 
unique.  Southern Thai folk music, in particular, can be divided into two categories of the upper 
and the deeper southern folk music. The upper southern folk music plays live music using local 
musical instruments and performs in the Nora and Nang Talung. 
 However, today the making of southern musical instruments especially for Nora 
performance in Phatthalungreceive little support from the government. Phatthalung Dramatics 
College, therefore, aim at becoming a center of local expertise and knowledge in making southern 
musical instruments for enhancing and strengthening musical instruments making community's 
economy. 
 The knowledge management workshop on - making southern musical instruments for 
enhancing and strengthening musical instruments making community's economy- by Local-
Wisdom KM Team of Phatthalung Dramatics Arts College  generates new knowledge including 
characteristic of  southern musical instruments for Nora performance  (such as  Pi, Saw duang, 
Sae-u, Thap Nora, Klong Nora, Khongkru Noraand Trae) the process of these 7 musical instruments 
making, and the average price of these 7 musical instruments. The new knowledge from this 
workshop is played important role in developing musical instruments making community's 
economy. The education institutions also can apply the average price of the 7 music instruments 
mention earlier for their procurement. As a resulted of these, musical instruments makers 
generate more income.Furthermore, Bunditpatanasilpa Institute has effective knowledge 
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management system to improve staff performance, moving toward learning organization, 
sustainable development within knowledge-based economy and society (KBS) 
ค าส าคัญ : เครื่องดนตรีโนรา, ธุรกิจชุมชน 
 

บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ได้ให้ความส าคัญโดยการเข้าไปมีส่วนในการจัดเก็บองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างคุณค่ากับสังคม ตามนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ 
 จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่มีความ
เป็นมาในอดีตยาวนาน มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่เกิดจากการผสมผสานและการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภาคอ่ืนๆชาวบ้านได้มีการสืบทอดความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  
มาแต่อดีตในรูปแบบของวรรณกรรม  ดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน อันประกอบไปด้วย โนรา หนังตะลุง 
เพลงบอก และลิเกป่า เป็นต้นซึ่งการแสดงต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีเครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการแสดง
ทั้งสิ้น  หากแต่ปัจจุบันการสร้างหรือผลิตเครื่องดนตรีประกอบการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการร าโนรา ซึ่งประกอบด้วย ปี่พ้ืนบ้าน ซอด้วงพ้ืนบ้าน ซออู้พ้ืนบ้าน ทับโนรา กลอง
โนรา ฆ้องคู่,ฉิ่ง และแตระหรือแกระ ในจังหวัดพัทลุงยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากการขาดการส่งเสริมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านมาตรฐานการผลิต ทุน และการตลาด คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการความรู้ด้านภูมิญญาท้องถิ่นเรื่อง“การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน” (KM team) ของวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงนี้ โดยมีหลักส าคัญเพ่ือ
ต้องการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
สามารถเลี้ยงตัวเองได้จึงด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้จากกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิตเครื่องดนตรีโนรา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีจ านวนน้อย เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตเครื่องดนตรีโนรา 
การสร้างคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน โดยวิธีการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนต่อการศึกษาและชุมชนสังคมในอนาคตต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชนของคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้  (KM TEAM) ด้านภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการตาม 7 ขั้นตอน ของกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 

1. การบ่งชี้หรือค้นหาความรู้ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดประชุมสัมมนา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวนประมาณ 80 คน โดยใช้ระยะเวลา 2 
วัน คือระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (ศาลายา) เพ่ือวางแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อจากนั้น ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้(KM TEAM) ของวิทยาลัย 
(วันที่ 1 ธันวาคม 2559) และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาจากบุคลากรภายในวิทยาลัยที่มี
ความรู้เฉพาะทางด้านดนตรีและการแสดงบ้านภาคใต้  และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องการผลิต
เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้  จัดท าตัวบ่งชี้ความรู้ Knowledge Mapping โดยระดมความคิดของคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการค้นหาความรู้ที่มีความส าคัญและความจ าเป็นต่อองค์กร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 เมื่อ KM TEAM  ได้ก าหนดหัวข้อ ขอบเขต  และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว  จึง
จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือแบ่งภาระงานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นจัดคนที่ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามประเด็นการจัดเก็บองค์ความรู้ทั้ง 8 ประเด็น แต่งตั้งประธาน คณะท างาน เลขา  และผู้ช่วยเลขา 
จากบุคลากรภายในวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ทางด้านดนตรีพ้ืนและการแสดงบ้านภาคใต้  รวมจ านวน  
10  คน และมีการก าหนดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้และสามารถในการผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้  
ประกอบด้วย 
  1. นายบุญวัน  เกลี้ยงเกื้อ  อายุ  65  ปี 
  2. นายฉลอง  นุ่มเรือง  อายุ  50  ปี 
  3. นายจรัส  เกลี้ยงมาก    อายุ  55  ปี 
  4. นายศักดิ์ดา  ชูแก้ว    อายุ  45  ปี 
 เนื่องจากขั้นตอน  และวิธีการด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจ
ชุมชน มีทั้งองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการต่างจากการจัดการความรู้ในหัวข้อทั่วๆ ไป  คณะกรรมการจึงได้ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ จ านวน 6 ครั้งๆละ 1 วัน (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 
2560)  
 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดประชุมวางแผนในขั้นการบ่งชี้ความรู้และการแสวงหาความรู้
โดยใช้สถานที่ห้องประชุมเล็ก  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดประชุมวางเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของ
คณะกรรมการ (KM TEAM) ซึ่งเป็นบุคคลภายในองค์กรและมีองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องดนตรีโนราจากโดยใช้
สถานที่ห้องประชุมเล็ก  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
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 ครั้งที่ 3 คณะกรรมการได้เดินทางลงพ้ืนที่ในเขตชุมชนท่าแค อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  โดยนัด
หมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็น
เนื้อหาที่ก าหนดไว้       
 ครั้งที่ 4 คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ในเขตชุมชนปรางหมู่ อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โดย
นัดหมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็น
เนื้อหาที่ก าหนดไว้   
 ครั้งที่ 5 คณะกรรมการได้เดินทางลงพ้ืนที่ในเขตชุมชนพังก่ิง จังหวัดพัทลุง  โดยนัดหมายครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็นเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
 ครั้งที่ 6 คณะกรรมการได้เดินทางลงพ้ืนที่ในเขตอ าเภอควนขนุน  และเขตอ าเภอเขาชัยสน  จังหวัด
พัทลุง  โดยนัดหมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่
ในประเด็นเนื้อหาที่ก าหนดไว้   

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 หลังจากที่คณะกรรมการได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามในเขต
ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง  และได้จัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน น ามา
รวบรวม  และแยกเนื้อหาตามขอบเขตการจัดการความรู้ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 8 ประเด็นแล้ว คณะกรรมการจึง
นัดประชุม (20 เมษายน 2560) เพ่ือท าการจ าแนกประเด็นต่าง ๆ และวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน จัดรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการจ าแนกตามหัวข้อเรียง
ตามล าดับดังนี้ 
 1. บทน า 
 2. บทสรุปผู้บริหาร 
 3. กระบวนการ/วิธีการด าเนินการ 
 4. การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน 
 5. สรุป อภิปรายผล การด าเนินงาน  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 หลังจากที่คณะกรรมการได้ท าการจัดการความรู้ที่ ได้จากการจัดเก็บให้เป็นระบบแล้วจึงมีการนัด
ประชุม ( 3 พฤษภาคม 2560)  ที่วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และได้เชิญตัวแทนครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆ 
ในจังหวัดพัทลุง ที่คณะกรรมการได้ลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูล เพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลประเด็นความรู้การผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน ของจังหวัดพัทลุงให้ครอบคลุมตามหัวข้อที่จัดเก็บ เพ่ือน าไปปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ได้มาตรฐาน 
 ต่อจากนั้นคณะกรรมการและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสรุปองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรี
โนราเพ่ือธุรกิจชุมชน ที่ได้ร่วมกันจัดเก็บและการกลั่นกรองความรู้ในครั้งนี้ตามหัวข้อที่จัดเก็บ เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ได้มาตรฐานอีกครั้ง 
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5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรี
โนราเพ่ือธุรกิจชุมชนของคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM TEAM)  ในครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
น าไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่ดี พบว่าการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนเป็นอีกอาชีพ
หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดพัทลุง นอกเหนือจากอาชีพหลักซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
เกษตรกรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี  
 KM TEAM ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รวบรวมการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ  
และคณะ KM TEAM ของวิทยาลัยมีวิธีการกระจายองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บนี้เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์โดยอาศัยช่องทางที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวก  ดังต่อไปนี้ 
  - น าเสนอความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บต่อบุคลากรของวิทยาลัย ในการประชุมประจ าเดือน โดยใช้
วิธีการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้แก่ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ 
  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บ 
  - เผยแพร่ผ่าน Webpage   
  - ส่งเอกสารข้อมูลไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในภาคใต้   

6. การเข้าถึงความรู้ 
 ขั้นตอนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน 
คณะกรรมการได้น าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บไปน าเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด กับ
สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  จ านวน 18  หน่วยงาน  ทั่วประเทศ  ภายใต้
โครงการ “การน าเสนอการจัดการองค์ความรู้ ของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ” ระหว่างวันที่  
17-19  มิถุนายน  2560  ณ  โรงละครวังหน้า  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้น
คณะกรรมการยังมีวิธีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บเผยแพร่ให้กับ
นักเรียน-นักศึกษา  ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  ตามโอกาส และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์  
facebook Youtube เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเสนอข้อคิดเห็น  และตอบกระทู้ค าถามต่างๆที่เก่ียวข้องอีกทางหนึ่ง         

7. การเรียนรู้ 
 น าองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมความเป็นมาตรฐานในการผลิตเครื่องดนตรีโนรา เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านในชุมชนให้เพ่ิมสูงขึ้น  ในด้านการเรียนการสอนสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรในองค์กรมีมุมมองใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้น  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถท าในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อนได้  คุณค่าของผลผลิตและคุณค่าของงานบริการ
เพ่ิมขึ้น  เพ่ิมช่องทางการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ฯองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใช้ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น กลับมามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ 
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ เรื่อง “การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน” โดยคณะกรรมการ KM วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี  มีวิธีการ
กระบวนการแนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการตามหลัก PDCA  ส่งผลให้การด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ใน
ครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ  เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ รายละเอียดมาตรฐานคุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา วิธีการผลิต
เครื่องดนตรีในแต่ละชิ้น และราคากลาง จ านวน 7 ชิ้น คือ ปี่พ้ืนบ้าน ซอด้วงพ้ืนบ้าน ซออู้พ้ืนบ้าน ทับโนรา กลอง
โนรา โหม่งโนรา และแตระ ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นอกจากมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์แล้ว หน้าที่
ส าคัญหลักอีกประการหนึ่ง  คือ การท านุบ ารุงรักษา  อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 7 จังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง 
การจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน  ถือเป็นงานส าคัญที่จะสร้างประโยชน์และ
คุณค่าให้กับองค์กรและชุมชน ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน   
 2. มีการอนุรักษ์  สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ป้องกันการสูญหาย
ของภูมิปัญญาแขนงนี ้
 3. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและความอยู่รอดของวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. บุคลากรขององค์กรเกิดการพัฒนา และองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและการวางแผนด าเนินการเพ่ือที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 
 6. สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่ างบุคลากรภายในองค์กร  ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ตลอดชนชาวบ้านในชุมชนพ้ืนที่ภาคใต้ 
 7. เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กรสามารถเป็นแหล่งข้อมูล  และสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่สนใจจาก
ภายนอกเข้ามาศึกษาได้ 
 8. เปลี่ยนวัฒนธรรมอ านาจในแนวดิ่งไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์การเรียน
รู้เท่าเทียมกัน 
 9. สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น   
 10. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือ
ธุรกิจชุมชน  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิต
เครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง ท าให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือใช้งานและจ าหน่าย  ในอดีตที่ผ่าน ๆ มา ประเด็น
หลักที่ได้ทราบจากการพูดคุยกับครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิตเครื่องดนตรีโนราอยู่ในปัจจุบัน  พบว่าก่อนหน้า
นี้ยังไม่มีหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรใด  เข้ามาให้ความรู้ด้านการตลาด หรือมาศึกษาและจัดเก็บข้อมูลจาก
ท่านในลักษณะนี้เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ของคนชุมชนเลย  การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของคณะกรรมการ KM 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  ถือเป็นหน่วยงานแรกที่ให้ความสนใจ และมีการจัดการความรู้ที่
เป็นระบบ ก าหนดขอบเขตไว้ชัดเจน และน าเอา Technology ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูล  ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนให้เกิดผลส าเร็จดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร คนในองค์กรมี เจคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และน า
ความรู้ที่มีอยู่ เป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป บุคลากรที่ เป็นคณะกรรมการมีความรู้
ความสามารถเชิงลึกในหัวข้อที่จัดเก็บ  มีการทุ่มเท  เสียสละเวลาในการท างาน  มีเป้าหมายเดียวกัน  
 2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนรามาเป็นระยะเวลาช้านาน และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และเสียสละ
เวลาในการตรวจสอบประมวลและกลั่นกรองความรู้อย่างดียิ่ง 
 3. เนื่องจากองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท้องถิ่นยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและน าออก
เผยแพร่  จึงได้รับการตอบรับจากชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจเป็นอย่างมาก 
 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง 
 5. ผู้รับผิดชอบมีการวางแผนการจัดการความรู้  ก าหนดตัวชี้วัด  วางแผนระยะเวลา  กลุ่มเป้าหมาย  
และการด าเนินการ เป็นไปตามระบบและข้ันตอนของหลักการจัดการความรู้ 
 
ปัญหา  อุปสรรคและและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. คณะกรรมการ มีความรู้ความช านาญด้าน
ทักษะการปฏิบัติ  แต่ไม่มีความถนัดในเชิง
ทฤษฎี  

 

องค์กรควรสนับสนุนและแนะน าแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ส าหรับค้นคว้าข้อมูล อาทิ หนังสือ  เอกสาร  

ต ารา  หรือแนะน าผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นที่ปรึกษา 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2. คณะกรรมการแต่ล่ะคนมีภาระท่ีต้อง
รับผิดชอบหลายด้าน หาเวลาที่ว่างตรงกัน
พร้อมค่อนข้างยาก  

ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมส าหรับด าเนินงานตาม

โครงการ เช่นช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น 

3. บุคลากร ไม่อยากท า  KM ชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ จาก

การร่วมโครงการว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของ

ตัวบุคลากรเองและองค์กร  รวมถึงรางวัลที่จะ

ได้รับ 

4. องค์กรไม่มี Technology ที่ทันสมัยรองรับ
การท างานของคระกรรมการ 

จัดสรร  สื่ออุปกรณ์ Technology รองรับการใช้

งาน 

5. องค์กรยังขาดการบูรณาการการน าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน การวิจัย  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเป็นระบบ 

6. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป
เข้ามาศึกษาเรียนรู้มีไม่มากเท่าที่ควร 

แสวงหาช่องทาง เปิดโอกาสการเรียนรู้

หลากหลายช่องทาง 

 
ความท้าทายต่อไป 
 ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น จากการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพ่ือธุรกิจชุมชน 
ของคณะกรรมการ  KM วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง น ามาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดคน เก่งให้เข้ามาท างาน
เพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นที่มีคุณค่าส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา และ
งบประมาณ จึงได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งด้านทุน การตลาด การเพิ่มมูลค่าเพียงบางส่วนเท่านั้น  จากการพูดคุยกับครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านมีความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน เข้า
มาส่งเสริมอย่างการสร้างรายได้ของคนในชุมชนอย่างจริงจัง  เพ่ือที่จะให้อาชีพเสริมเหล่านี้ สามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดไว้  ถ้าหากหมดผู้สูงอายุในรุ่นท่านแล้วเกรงว่าองค์
ความรู้ด้านการผลิตเครื่องดนตรีโนราที่ได้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจะสูญหายไปจากภาคใต้  
นับเป็นสิ่งที่ท้าทายของคณะกรรมการที่จะช่วยกันระดมความคิด วางแผนบริหารการจัดการ เพ่ือที่จะให้วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นแขนงนี้  และวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ ที่ยังคงรอการสืบทอดได้เกิดกระบวนการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ไว้ใช้อย่างเป็นระบบและและมีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์ของคนในท้องถิ่นและประเทศชาติใน
อนาคตต่อไป 
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนงัประโมทัย 
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บทสรุป  
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารโดยใช้บทหนังประโมทัย และ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการน าการจัดการความรู้มาบูรณาการระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน รายวิชา
ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ที่ศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน  เป็นการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่และ
บูรณาการด้านการเรียนการสอน  ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวม
ของบทหนังประโมทัยเท่ากับ 82.50/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ก าหนดไว้ และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ต่อการใช้บทหนัง
ประโมทัยในการสื่อสาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะ  ภาษาอังกฤษ บทหนังประโมทัย 
 

Summary  
 The objectives of this study were (1) to develop the English communication skills 
through Nang Pramothai dialogues (Puppets Shows dialogues) and (2) to publicize good practices 
of knowledge management by integratingthe English language and the Nang Pramothai subjects 
together. 
 The sample group was Musical Arts and Folk Performances 4th year students enrolled 
in Nang Pramothai subject in the first semester, academic year 2016, Bunditpatanasilpa Institute,  
Ministry of Culture.   
 The results of this study were 1) the efficiency of Nang Pramothai was 82.50/ 81.25 
which was higher thanthe 80/80 criteria, 2) the posttest scores of the students were significantly 
increased from the pretest scores at the 0.1 level which meant the students’ achievement in 
English was higher as allocated in the objectives, and 3) the overall students’ opinions towards 
Nang Pramothai were at high level. 
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บทน า  
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบุว่า ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจด้านการ
วิจัย เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ สามารถด าเนินการในพันธกิจด้าน
นี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ แต่ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์คือ 
“คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัย อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน”เพ่ือให้ผลการวิจัยประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ และประกอบกับบทบาทหน้าที่ 
ทั้ง 4 ด้านของอาจารย์คือ บทบาทหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องท าไปพร้อม ๆ กันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นอาจารย์ต้องมีความรู้และ
ความสามารถบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้า
ด้วยกัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จได้ 
 การจัดการความรู้เป็นตัวช่วยท าให้พันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และบทบาท 
หน้าที่ของอาจารย์บรรลุเป้าหมายได้ Malhotra (2001) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถท าให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ๆ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นสิ่งส าคัญ
ที่องค์กรจะน ามาใช้ปรับเพ่ือความอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การจัดการความรู้ครอบคลุมกระบวนการทั้งการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการ
สร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถจัดการความรู้ได้ อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายความเป็นชุมชน เป็น
หมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้น ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน 
 กลวิธีทางการสื่อสาร หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้หรือแก้ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ของการสื่อความหมายที่ถูกต้องอย่างมีระบบของผู้พูด โดยผ่านกระบวนการคิด
อย่างมีสติ ความสามารถใช้ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะการสื่อสารที่ผู้พูดจ าเป็นต้องมีความรู้ด้าน
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ค าศัพท์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และมีทักษะในการใช้กลวิธี
การพูดเพ่ือการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กลวิธีการสื่อสารผู้พูดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมในการสื่อสาร ได้แก่ 
กลวิธี ที่ท าให้สัมฤทธิ์ผลซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้เพ่ือแก้ปัญหาในขณะที่พูดให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น และกลวิธี 
หลีกเลี่ยงตัดทอน เป็นกลวิธีที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด กลวิธีทางการสื่อสาร เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บรรลุผลส าเร็จของการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญส าหรับ
ผู้เรียนต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในขณะพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 
หากผู้พูดใช้กลวิธีทางการสื่อสารก็จะช่วยให้เกิดความ เข้าใจในกระบวนการสื่อสารและบรรลุเป้าหมายการสื่อสาร
ได้ (ทวีศักดิ์ ชูมา, 2560) 
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สังคมในปัจจุบันต้องติดต่อสื่อสารและพบปะเพ่ือด าเนินการกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น  ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดวิทยาการแก่กัน รวมถึงสื่อสารความรู้สึกนึกคิด 
ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ดี พูดได้ถูกต้อง อ่านได้
คล่องแคล่ว และเขียนได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การสื่อสารเชื่อมโยงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึกในทุกมิติ   
           สังคมไทยยุคนี้จึงต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะสภาพปัจจุบัน นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปะดนตรีและการ
แสดงพ้ืนบ้าน ขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  อาจารย์ในสาขาวิชาฯและอาจารย์ประจ าวิชาจึงมีการ
ประชุมเพ่ือหาทางพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ก าหนดเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนาโดยใช้กระบวนการจั ดการ
ความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ในการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย  เป็น
กระบวนหนึ่งที่ใช้สอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ สร้างรูปแบบการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน  โดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่องท้าวก่ ากาด า เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร  แก้ปัญหาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐาน และผู้เรียนที่มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยดังกล่าวสามารถน าไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของผู้เรียน 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจน าการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารโดยใช้บทหนังประโมทัย เรื่องท้าวก่ ากาด า โดยการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่เรียนสาขาศิลปะดนตรี
และการแสดงพื้นบ้าน 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 การจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
รายวิชาหนังประโมทัย  มีวิธีการด าเนินการ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  
 1. การวางแผน  
      1.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน และอาจารย์ที่สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือพิจารณาแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน โดยให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่านน าเสนอปัญหาด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของตนเอง จากนั้น บันทึกรวบรวมประเด็น
ปัญหาในด้านต่างๆ แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละประเด็น  
      1.2 ก าหนดประเด็นปัญหาด้านการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประ
โมทัยและระดมความคิดโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ก าหนดวิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
      1.3 สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดวิธีการสอนด้วย
การใช้บทหนังประโมทัยภาคภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร ส าหรับการเรียนการสอน
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รายวิชาภาษาอังกฤษและหนังประโมทัย พร้อมทั้งก าหนดรายวิชาดังกล่าวใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษเรื่อง 
ท้าวก่ ากาด า เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
 
                                     
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

 2. การด าเนินงาน  
          2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและหนังประโมทัย ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาใน
บทหนังประโมทัย ภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า  
          2.2 อาจารย์ผู้สอนชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงเหตุผลที่มีการน าเอาบทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ท้าวก่ ากาด า มาเป็นเนื้อหาในบทเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย และแจกบทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า ให้กับตัวแทนนักศึกษา พร้อมทั้งอธิบายและ
สาธิตการแสดง การสื่อสาร การใช้ค า ในบทหนังประกอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ   
          2.3 อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาช่วยกันคัดเลือกผู้เชิดหนังและผู้พากย์ตัวละครหลัก 
ได้แก่  ท้าวก่ ากาด า  นางลุนนี  พระราชา  พระราชินี  ตาและยาย  บักป่อง  ปลัดตื้อ จากนั้นให้นักศึกษานัดหมาย
ฝึกซ้อมบทหนังประโมทัย ภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า ซึ่งประกอบด้วยฉากต่าง  ๆ จ านวน 6  ฉาก 
ประกอบด้วย  

                scene 1 :  In the garden  
                scene 2 :  At the Palace 
                scene 3 :  The flower garden 
                scene 4  :  At the garden 
                scene 5  :  At the garden 
                scene 6  :  At the Palace 
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          2.4 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงหนังประโมทัยที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ท้าวก่ ากาด า โดยพิจารณาการน าเสนอเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีความถูกต้องครบถ้วนของภาษา เนื้อหา 
และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการแสดงหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า  
          2.5 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน และอาจารย์ที่สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือติดตามผลการสอนด้วยการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ า
กาด า ทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า 

 3. การประเมินผล  
 การประเมินผลการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัยโดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า แบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
            3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วิชา ภาษาอังกฤษและวิชาหนังประโมทัย เรื่อง ท้าวก่ ากา
ด า โดยการวัดผลการเรียนในแต่ละรายวิชาจากการสอบ ทั้งการสอบย่อยรายบท การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ 50  
            3.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัย เรื่อง ท้าวก่ ากาด า โดย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ท้าวก่ ากาด า ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติแสดงผลงาน และด้านการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักศึกษา โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นเป็น 3 ระดับตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
                                          คะแนนเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น  
                                           3.67 – 5.00             มาก  
                                           2.34 – 2.66             ปานกลาง  
                                         1.00 – 2.33             น้อย 
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 4. การน าผลมาปรับปรุงการท างาน  
      4.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านและอาจารย์ประจ าวิชา
ภาษาอังกฤษภาควิชาการศึกษาทั่วไป เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้บทหนัง
ประโมทยัภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า 
     4.2 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัยใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
พ้ืนบ้าน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย และวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ควบคู่กับการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การแสดงหนังประโมทัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละครในหนังประโมทัย 
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สถานที่ด าเนินโครงการ  
                 สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ  
                 เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  

ผลการด าเนินงาน  
 จากการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเ พ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย
ภาษาอังกฤษ เรื่องท้าวก่ ากาด า ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย สรุปผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
          1. อาจารย์สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน และอาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป ที่สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ด าเนินการสอนด้วยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว จ านวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า  
ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย เมื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ 50 พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.50  
           3. ความคิดเห็นต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
และรายวิชาหนังประโมทัย ของนักศึกษาสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการรับรู้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านความเข้าใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และด้านการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
  

สรุปและอภิปรายผล  
 1. ผลที่ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร
โดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย ด้วยการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ ประกอบบทเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย ท าให้อาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และสามารถน าผล
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ไปบูรณาการกับรายวิชาที่สอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย ของนักศึกษาที่เรียนรู้โดย
ใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า เมื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ 50 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน แม้ว่าก่อนเรียนนักศึกษาบางส่วนมีความรู้พ้ืนฐานเดิมทางด้านภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างน้อยและแตกต่างกัน เนื่องจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากหลากหลายสาขาวิชา 
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ซึ่งจากผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
         3. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด าในรายวิชา
ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน แสดงว่านักศึกษาเห็นว่า การ
ใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ ากาด า มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง 
ท้าวก่ ากาด าร่วมกับการสอนในรูปแบบอ่ืน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการสอนให้นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ควรน าไปพัฒนาต่อยอดสู่การจัดการความรู้ในทุก
ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะฯ โดยการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ประจ าวิชาและนักศึกษา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเรียนของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
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กระบวนการให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ดร.สรุะชัย  สีบุบผา 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์

Seebubpa99@gmail.com 

 

บทสรุป   
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของ
คณาจารย์ในคณะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ต้องมีการถอดบทเรียนจากคณาจารย์อาวุโส และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด าเนินงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จและสามารถของบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ต่อไป 
 ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณาจารย์ของวิทยาลัยนาฏสิลปลพบุรี ในการพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ  แผนการจัดการความรู้  กระบวนการ  ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

Summary    
 Lopburi College of Dramatic Arts Organized activities to remove lessons for knowledge 
management research. To develop quality educational research projects. Because faculty 
research is a measure of the quality of faculty members, quality of education is part of quality 
assurance and is part of quality assurance. It is very necessary at Lopburi Dramatic Arts College. 
There must be a lesson taken from senior lecturers. And experienced lecturers conduct successful 
research and can seek funding from both internal and external sources. To use the information 
as a good practice and continue to publish. 
 So Lopburi College of Dramatic Arts It is very hopeful. This report will be of benefit to 
the development of the faculty of Nassilipol Lopburi College. To develop a quality educational 
research program 
Keyword  Knowledge Management plan   process    Academic placement 
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บทน า 
 การด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญอย่างมากต่อคุณภาพ
ของคณาจารย์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษา และยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีนั้น คณาจารย์
สามารถน าไปยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ นั่นคือ การวิจัยเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อ
สร้างเป็นกฎ สูตร ทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ปี 2559 พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 2.03 โดยเฉลี่ย ได้ 3.10 ซึ่งตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนที่ได้ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีปัจจัยมาจาก
คุณภาพของการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีจึงได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสกัดความรู้ที่ฝังลึกในตัวคณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์และคณาจารย์
ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัย เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้ทั้งภายในและ
นอกคณะให้คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 
 3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 
 

วิธีด าเนินงาน 
 จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
นั้น คณะผู้ด าเนินการได้ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยให้คณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ และประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งมีรายชื่อดังภาคผนวก โดยใช้การเล่าเรื่องตามที่ก าหนดซึ่งมีกระบวนการ ๕ 
ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การเริ่มต้นท าวิจัยต้องเริ่มจากจุดไหน อย่างไร เพ่ือการพัฒนาโจทย์การวิจัยที่ต้องการ
ค้นหาและหาค าตอบที่ส่งผลกระทบสูงๆ 
 ประเด็นที่ 2 แนวทางและเทคนิคในการพัฒนาและด าเนินการวิจัยการศึกษา ประกอบการจัดหาแหล่ง
ทุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้ความสมบูรณ์ 
 ประเด็นที่ 3 แนวทางและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 ประเด็นที่ 4 แนวทางและเทคนิคการขอทุนวิจัย 
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 ประเด็นที่ 5 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 
 ซึ่งผลการด าเนินการถอดบทเรียน ผู้ด าเนินการสามารถสรุปองค์ความรู้ไว้ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1  การเริ่มต้นท าวิจัยต้องเริ่มจากจุดไหน อย่างไร เพื่อการพัฒนาโจทย์การวิจัยที่
ต้องการค้นหาและหาค าตอบท่ีส่งผลกระทบสูง ๆ  
 1. การตั้งโจทย์วิจัยต้องศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาให้ชัดเจน 
 2. ผู้วิจัย ต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถเชี่ยวชาญของตนเองในการที่จะเลือกด าเนินการ
วิจัยให้มีความเหมาะสมกับตนเอง  
 3. การศึกษางานวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จะท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย  
 4. ความตั้งใจ ความสนใจและความถนัด จะเป็นแรงบันดาลใจอยากพัฒนาวิจัยให้ดีขึ้น  
 5. นักวิจัยรุ่นใหม่ หรืออาจารย์น้องใหม่ที่ยังไม่เคยท างานวิจัยด้านการศึกษาเลย ควรเลือกการท างาน
วิจัยเชิงส ารวจก่อน หรือใช้ระเบียบวิธีวิจัยง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  
 6. การศึกษาพ้ืนที่ หรือการได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายจะท าให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งโจทย์
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น   
 7. การเลือกประเภทการวิจัยให้มีความเหมาะสมการการหาค าตอบในการแก้โจทย์วิจัยและความถนัด
ตนเอง เช่น  
  7.1 ประเภทวิจัยพื้นฐาน  
  7.1 ประเภทวิจัยประยุกต์  
  7.3 ประเภทวิจัยเชิงทดลอง 
 8. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ควรตั้งโจทย์วิจัยที่มีความท้าทาย ผลกระทบที่ส่งผลต่อสังคมสูง มีการสร้าง
โมเดลที่เป็นรูปธรรม ก็จะท าให้งานวิจัยนั้นมีความน่าสนใจ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
 9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย เช่น  
  9.1 เพ่ิมผลงานทางวิชาการ ท าให้หลักสูตรมีศักยภาพสูงขึ้น 
  9.2 สามารถน าไปของก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
  9.3 ผลตอบแทนจากการรับสนับสนุนงบประมาณ   
 ประเด็นที่ 2 แนวทางและเทคนิคในการพัฒนาและด าเนินการวิจัยการศึกษา ประกอบการจัดหา
แหล่งทุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้ความสมบูรณ์ 
 1. การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของแหล่งทุนต่างๆ เช่น  
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand : 
NRCT)  
  1.2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) (The Thailand Research Fund : TRF) 
  1.3 แหล่งทุนวิจัยภายใน ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย มร.อย. และทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ 
 2. การตั้งชื่อเรื่อง และตั้งโจทย์วิจัย โดยใช้ค าส าคัญ (Key Word) ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของแหล่งทุนต่าง ๆ  
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 3. ผู้วิจัย ต้องเลือกแนวทางที่จะด าเนินการวิจัยให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิ
ของตนเอง 
 4. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องสามารถหาค าตอบได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และแก้ปัญหา
โจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ตรงประเด็น 
 5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีความหลากหลาย หรือเครื่องมือ/นวัตกรรมต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ 
โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วอย่างถูกต้อง เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม 
โปรแกรมฝึก แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
 6. ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยชัดเจน เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงประยุกต์ และการวิจัยเชิง
ทดลอง เป็นต้น  
 7. ก าหนดงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยทั้ งกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมย่อย และเป็นไปตามหมวดหมู่ของการเขียนงบประมาณ โดยสามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวอย่างของ
แหล่งทุนนั้น ๆ  
 ประเด็นที่ 3 แนวทางและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 1. การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ  
 2. การสมัครและรับข้อมูลผ่านช่องทางการเป็นสมาชิก เช่น วารสารงานวิจัย บทความวิจัย การ
ประชุมสัมมนา เป็นต้น   
 3. การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูล
ทางวิชาการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น  สารสนเทศและโทรการคิด
โปรแกรมการบริหาร เพ่ือเป็นสื่อในการบริหารสารสนเทศให้เป็นกระบวนการ 
 ประเด็นที่ 4 แนวทางและเทคนิคการขอทุนวิจัย 
 1. การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานวิจัยจากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับนักวิจัย 
 2. การจัดตั้งทีมวิจัย โดยให้มีนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 3. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ให้ตรงกับด้านการศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา เช่น เด็กและ
เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 4. พัฒนาโครงร่างวิจัยให้มีความสมบูรณ์ อ่านแล้วเห็นความส าคัญโดยสรุป กระบวนการชัดเจน
สามารถค้นหาค าตอบได้  
 5. โครงการวิจัยที่จะด าเนินการต้องเป็นเรื่องท่ีใหม่ และน่าสนใจ  
 ประเด็นที่ 5 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 1. การจัดตารางสอนให้มีวันว่างส าหรับการค้นคว้างานวิจัย หรือเตรียมการสอน  
 2. การก าหนดตารางเวลางานของสัปดาห์ให้ชัดเจน เช่น ก าหนดให้มีช่วงเวลาของการค้นคว้างานวิจัย
เป็นบ่ายวันศุกร์ถึงวันเสาร์ เป็นต้น 
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 3. การวางแผนรายภาคเรียน และรายปี เพ่ือก าหนดภาระงานต้นเองที่ต้องด าเนินงาน เช่น การพัฒนา
โครงร่างวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ/นวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานข้อมูล 
เป็นต้น  
 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
 การด าเนินการถอดบทเรียนเพ่ือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นอกจากนี้แล้วคณาจารย์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าเอกสารความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและยังสร้างแรง
บันดาลใจในการท างานผลงานต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
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องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย 
 
 โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง 
  2. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 
  3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  4. ค าถามของการวิจัย 
  5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย* 
  7. ขอบเขตของการวิจัย 
  8. การให้ค านิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย* 
  9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  10. ระเบียบวิธีวิจัย 
  11. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
  13. บรรณานุกรม 
  14. ภาคผนวก* 
  15. ประวัติของผู้ด าเนินการวิจัย 
 * ไม่จ าเป็นต้องมีทุกโครงการ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=573854465987616&set=p.573854465987616&type=1&relevant_count=1
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ก. ส่วนประกอบของรายงานวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  มีรายละเอียดดังนี้ 
         1. ส่วนน า  มีส่วนประกอบดังนี้ 
              1.1 ปกนอก  ลักษณะเป็นปกอ่อน  ชนิดไม่ต่ ากว่า 150 แกรม ใช้กระดาษมันสีน้ าเงิน ตัวหนังสือสีทอง  
              1.2 ใบรองปก  กระดาษขาวเปล่า  รองทั้งปกหน้าและปกหลัง 
              1.3 ปกใน  เนื้อหาเหมือนปกนอกทุกอย่าง  กระดาษขาว  ตัวหนังสือสีด า   
              1.4 บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  (ถ้ามีการทดสอบ) เป็นต้น มีความ
ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ท้ายบทคัดย่อให้ก าหนด “ค าส าคัญ (Keywords)” ของงานวิจัยเรื่องนั้น ความยาวไม่
ควรเกิน 6 ค า   
  1.5 กิตติกรรมประกาศ  คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการวิจัย  ความยาวไม่ควรเกิน  1 หน้ากระดาษ  และให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย ปีงบประมาณ ...” (ระบุปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)   
           1.6 สารบัญ  เป็นส่วนที่ระบุต าแหน่งหน้าของส่วนประกอบทั้งหมดในรายงานวิจัย   
              1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี)  เป็นส่วนที่ระบุต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดท่ีมีอยู่ในรายงานวิจัย   
              1.8 สารบัญภาพ (ถ้ามี)  เป็นส่วนที่ระบุต าแหน่งหน้าของภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ทั้งหมดที่มีอยู่
ในรายงานวิจัย   
              1.9 ค าอธิบายสัญลักษณ์ (ถ้ามี)  เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์ และค าย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในรายงานวิจัย 
        2. ส่วนเนื้อเรื่อง  ประกอบด้วย 
              บทที่ 1  บทน า 
                  1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                    1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                    1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
                    1.4  วิธีด าเนินการวิจัย 
                    1.5  สมมุติฐานงานวิจัย  (ถ้ามี) 
                    1.6  กรอบแนวความคิดในการวิจัย  (ถ้ามี) 
                    1.7  ค าส าคัญของการวิจัย  (ถ้ามี) 
                    1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              บทที่ 2  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                    2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
                    2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
            บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย 
            บทที่ 4  ผลการวิจัย 
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            บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
                   5.1  สรุปผลการวิจัย 
                 5.2 ข้อเสนอแนะ 
        3. ส่วนท้าย  ประกอบด้วย 
              3.1  บรรณานุกรม 
              3.2  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
              3.3  ประวัตินักวิจัย  ประกอบด้วย  ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ  ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  วุฒิ
การศึกษา  ตลอดจนสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  เป็นต้น   
 
ข. รูปแบบการพิมพ์รายงาน 
         1. ชนิดของกระดาษ  ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้นขนาด A4  ชนิด  80 แกรม   
         2. ชนิดและขนาดตัวอักษร  ให้ใช้ตัวอักษร Angsana  New  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
แบ่งตามลักษณะเนื้อหา  ดังนี้ 
 ลักษณะเนื้อหา   ขนาดตัวอักษร 
 บทที ่    18   ตัวหนา 
 ชื่อบท    18   ตัวหนา 
 หัวข้อส าคัญ    16   ตัวหนา 
 ล าดับที่ของรูปภาพและตาราง  16   ตัวหนา 
 เนื้อหาอ่ืน ๆ    16    ตัวธรรมดา 
        ส าหรับการจัดข้อความในการพิมพ์แต่ละย่อหน้าควรเว้นระยะห่างประมาณ 8 ตัวอักษร และเริ่มพิมพ์
ตัวอักษรที่ 9 
         3. การจัดหน้ากระดาษ  การเว้นระยะขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว (หรือ 1.75 ซม.)   
ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว (หรือ 2.54 ซม.)  
         4. การล าดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า 
        ส่วนน า  ภาษาไทย ให้ใช้ ก – ฮ ส่วนภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ A-Z แสดงเป็นเลขหน้า โดยให้อยู่ตรงมุมบน
ขวาของหน้ากระดาษ 
        ส่วนเนื้อหา ให้ใช้เลขอารบิค 1  2 3  4  5 ...  ฯลฯ  แสดงไว้มุมบนขวามือ  ส าหรับหน้าแรกของแต่ละบท  
หน้าแรกของบรรณานุกรม  และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย   
         5. การพิมพ์ตาราง  ให้พิมพ์ตารางแทรกลงในเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันของแต่ละบท โดยจัดวาง
ตารางชิดขอบซ้ายของกระดาษ  เว้นระยะจากข้อความบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ พิมพ์ค าว่า “ตารางที่” (ด้วย
รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) ชิดขอบด้านซ้ายและเว้น 1 ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลข
บทที่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยหมายเลขล าดับที่ของตารางในบทนั้น เว้น 1 ระยะตัวอักษร 
ตามด้วยชื่อตาราง (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา) 
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ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
 ตัวหนา   จัดกึ่งกลาง 

         6. การจัดวางภาพ  การน าเสนอภาพให้แทรกลงในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กันในแต่ละบท โดยจัดวางภาพ
ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ และ ใส่ค าว่า “ภาพที่” ไว้ใต้ภาพและอยู่ในต าแหน่ง
กึ่งกลาง ถัดจากค าว่า “ภาพที่” ให้เว้น 1 ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลขบทที่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
(.) และตามด้วยหมายเลขล าดับที่ของภาพในบทนั้นๆ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) 
เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑6 ธรรมดา) 
         ด้านล่างของภาพให้พิมพ์ค าว่า “ที่มา” (อ้างอิงที่มาของภาพ) เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วย
เครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้น 1 ระยะตัวอักษร (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) ตาม
ด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ระยะตัวอักษร ใส่ปีที่พิมพ์ เว้น 1 ระยะตัวอักษร 
ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาพ (:) เว้น 1 ระยะตัวอักษร และตามด้วยหมายเลขหน้า (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana 
New ขนาด 16 ธรรมดา) 
 
ค. การเขียนบรรณานุกรม 
        บรรณานุกรม  หมายถึง  รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ท ารายงานได้ใช้ประกอบการเขียน
รายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิด
หลาย ๆ แนว แล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ ซึ่งที่นิยมในปัจจุบัน คือการเขียนในรูปแบบของ American Psychological 
Association (APA) 
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วิจัย 
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อภิปรายผล 
 การจัดการความรู้หรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไม่ว่าจะยึดแนวเสริมพลังความรู้ ( knowledge 
activist) หรือแนว นายหน้าความรู้  (knowledge broker) ต่างก็ยึดแนวการเข้าไปเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมอ านวย
ความสะดวก  โดยปล่อยให้ผู้แลกเปลี่ยนความรู้ด าเนินการเองอย่างเป็นอิสระ  อ านวยความสะดวกไม่เข้าไป
ก าหนดในลักษณะของการควบคุมสั่งการ ในการจัดการความรู้มีวิธีการโดยอ้อม  ที่จะชักจูงให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค  และเชื่อมเครือข่ายออกไปทั่วองค์กร  เชื่อมกับวิสัยทัศน์ภาพรวมขององค์กร  และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ปัจจุบัน  และความอยู่รอดในอนาคตขององค์กร 
 1. งานวิจัยที่ดีน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
 2. องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน 
 3. จ านวนอาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 100 เปอร์เซ็นต์ 
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เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 
The Folk Music of Sukhothai 

 
เกษร  เอมโอด 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
kasonamod18@gmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรู้เรื่อง “เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย” เป็นการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จัดท าขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบทร้องและท านองเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัด
สุโขทัยจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพ้ืนบ้านของสุโขทัย  
 ในกระบวนการการจัดการความรู้ เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินงานให้
เกิดกิจกรรมตามกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่จัดประชุมเพ่ือค้นหาประเด็นความรู้ที่มีความส าคัญ
ต่อหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ก าหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม จากนั้นจึงแต่งตั้งบุคลากรของวิทยาลัย ที่มีความรู้ ความสามารถในการร้องเพลงพ้ืนบ้านเป็น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง  เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเข้าไปศึกษาวิธีการร้องเพลงพ้ืนบ้านจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนบันทึกเสียงการร้อง
เพลงพ้ืนบ้านของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น น าเพลงที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ ด าเนินการจัดท าเป็นโน้ตเพลง และเป็น 
CD เพลง ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้กับบุคลากร อีกทั้งเผยแพร่ทางระบบเสียงตามสายให้
นักเรียน นักศึกษาได้ฟังในช่วงกลางวัน และน าข้อมูลที่สมบูรณ์เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
เมื่อการด าเนินการจัดการความรู้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว วิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา คิดท่าร า
ประกอบเพลงร าโทน เพ่ือฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการน าองค์ความรู้ที่
ได้มาพัฒนา ต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่อีกด้วย 
 

Summary 
 Knowledge Management of "Folk Music in Sukhothai" is the knowledge management of 
local wisdom by Sukhothai College of Dramatic Arts. The purpose is to collect the lyrics, melody 
and folk music of Sukhothai from local wisdom teachers who specialize in folk music of Sukhothai. 
 The process of knowledge management on folk music of Sukhothai, Sukhothai College 
of Dramatic Arts has appointed the Knowledge Management Committee of the annual budget of 
B.E. 2560 , which is responsible for the operation of activities under the process of knowledge 
management. From start to finish, the meeting will be held to find out the important knowledge 
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of the organization, the strategic issues, and the implementation of the knowledge management 
plan. Then, they appointed the personnel of the college who have the knowledge and ability to 
sing folk songs to be the committeeof local wisdom management on folk songs of Sukhothai. To 
perform activities in the process of searching knowledge, making system of knowledge 
management, processing and scrutinizing knowledge, sharing knowledge bylearning how to sing 
folk songs from local wisdom teachers and do recordings of folk music from local wisdom 
teachers. Then bring the music to the category, write a music score and a music CD. This is 
validated before publishing to personnel. They also broadcast live audio to the students. Students 
can listen during the day and we have the complete information published on the website of the 
SukhothaiCollege of Dramatic Arts. 
 Once the knowledge management process is complete, the college encourages 
students to think of dance steps to accompany with the Ram Tone dance to practice the students 
to develop creative thinking skills. It also bringsthe obtained knowledge to develop and 
continuenew learning.  
ค าส าคัญ : เพลงพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 
 

บทน า 
 เพลงพ้ืนบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของผู้คนในท้องถิ่น 
ซึ่งเพลงพ้ืนบ้านจะมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง เช่น เพลงเรือเพลงล าตัด เพลงพวงมาลัย เพลง
ฉ่อย เพลงขอทาน ภาคเหนือ เช่น เพลงอ่ือเพลงสิกก้องกอเพลงจ๊อยขับซอ  ภาคอีสาน เช่น หมอล า เจรียงซันตูจ
เพลงโคราช ภาคใต้ เช่น เพลงบอก เพลงเรือ เพลงกล่อมนาค เพลงนา เป็นต้น 
 นักมานุษยดนตรีวิทยาหลายคนได้ให้ค าจ ากัดความของดนตรีพ้ืนบ้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เพลง
พ้ืนบ้านเป็นเพลงที่ไม่ทราบก าเนิดว่าใครเป็นผู้แต่ง ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ นิยมร้องกันอย่างแพร่หลายโดยการจดจ า 
เป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ คือ จากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่ง การต่อปากกันมา การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพลงสั้น ๆ และมีลักษณะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น 
 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการ
เล่นเพลงพ้ืนบ้านที่บ้านเมืองเก่า บริเวณวัดศรีชุม บ้านกล้วย บ้านขวาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท
เพลงพิธีกรรม ได้แก่ เพลงพิษฐาน เพลงยิ้มใย ประเภทเพลงร้องเล่น ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงไอ้พิมเพเล เพลง
ร าวง ฉุยฉายเข้าวัด และประเภทเพลงกล่อมลูก (ปราณี  วงษ์เทศ, 105-137)  
 ปัจจุบันเพลงพ้ืนบ้านเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากพ่อเพลง แม่เพลง ได้เสียชีวิต
ลง ไม่มีผู้ที่มาสืบทอด ท าให้เพลงพ้ืนบ้านที่นิยมร้องกันในจังหวัดสุโขทัยเหลืออยู่ เพียงไม่กี่บทเพลงนอกจากนั้นวิถี
ชีวิตของชาวสุโขทัยในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่มีการเล่นเพลงพ้ืนบ้านในเทศกาลต่าง ๆ เหมือนอย่างเช่น
ในอดีต หญิง-ชายไม่ใช้เพลงพ้ืนบ้านในการเกี้ยวพาราสีกัน ท าให้เพลงพ้ืนบ้านหมดบทบาทลง จากสาเหตุดังกล่าว
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติจึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องเพลง
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พ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมประวัติความเป็นมาของเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เพ่ือ
รวบรวมบทร้องและท านองเพลงที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดสุโขทัย และเพ่ือจัดท าเป็นCD เพลง เผยแพร่ให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์  สืบทอด และฟ้ืนฟูเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยให้คงอยู่กับวิถีชีวิต
ของชาวสุโขทัยสืบต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ในการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะผู้บริหารได้จัดให้มีงานการจัดการความรู้ขึ้นใน
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะท างาน ส าหรับการ
จัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ด าเนินการ
จัดการความรู้เรื่อง “เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย” ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.  การค้นหาความรู้ 
 ในการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้ด าเนินการเพื่อค้นหาความรู้ดังนี้ 
 1.1  คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยด าเนินการประชุมเพ่ือค้นหาว่าความรู้
ใดมีความส าคัญ ซึ่งได้ประเด็นความรู้ที่จะน ามาจัดการความรู้คือ เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยเพราะมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คือ สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม ซึ่งคณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้เล็งเห็นความส าคัญและปัญหาของเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยเพราะนอกจากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยแล้ว ขณะนี้ยังขาดผู้สืบทอดและก าลังเลือนหายจากสังคมของจังหวัดสุโขทัย 
ส าหรับการจัดการความรู้เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบทร้องและ
ท านองเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย 
 1.2  คณะท างานการจัดการความรู้ จัดท าตารางการจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)  และเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด จากนั้นจึงจัดท าแผนการจัดการความรู้เรื่อง  เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยก าหนดกิจกรรมต่ าง ๆ 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
 1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยคัดเลือกบุคลากรของ
วิทยาลัยที่มีความรู้ในเรื่องเพลงพ้ืนบ้านของสุโขทัยและสามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ ประกอบด้วยบุคลากรภาควิชา
ดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฏศิลป์จ านวน  8 คน     
 1.4  คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เรื่อง  เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหา ก าหนดสถานที่ ก าหนดเวลา และก าหนดครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการจะด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ก าหนดเนื้อหาที่จะด าเนินการจัดการความรู้ทั้งสิ้น 3 เพลง ได้แก่ เพลงร าโทน เพลงฉุยฉายเข้าวัดและเพลงยิ้มใย 
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โดยจะลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพลงร าโทน ได้แก่ นางทองเจือ  สืบชมภู และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดและเพลงยิ้มใย ได้แก่ 
1) นางอัจฉรา  บริสุทธิ์  2) นางนิภาพร  คงวุธ 3) นางพิศวง  น้อยดี  4) นางมยุรี  ทองดี  5) นางนุกูล  จันทร์เจริญ  
6) นางธัญญา  ขันแก้ว  7) นางสาวเทียมจิตร จันทร์เจริญ  8) นางสาวกุลวดี  ศรีสุวรรณ  9) นายประสงค์  คงยอด    
 1.5 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  
เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เพ่ือจัดท า Knowledge Mapping เพ่ือเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้คณะกรรมการสามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ และประเด็นความรู้ที่ต้องการรวบรวม ได้แก่ ประวัติเพลง โอกาสที่เล่น ขั้นตอนในการเล่น 
เครื่องดนตรีที่ใช้ รูปแบบวง บทร้องและท านองเพลง 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัย เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีในหน่วยงาน 
ดังนั้นการจัดการความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย จึงเป็นการจัดการความรู้ที่ต้องแสวงหาความรู้จาก
บุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยแสวงหาความรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ซึ่งในอดีตมีการเล่นเพลงพ้ืนบ้าน 
ได้แก่ ต าบลธานี และอ าเภอศรีส าโรง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติเพลงพ้ืนบ้าน และฝึกร้องเพลงพ้ืนบ้าน โดยให้ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นผู้สาธิตการร้องเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัย ได้แก่ เพลงร าโทน เพลงฉุยฉายเข้าวัด และเพลงยิ้มใย โดย
คณะกรรมการจะท าการบันทึกองค์ความรู้ด้วยเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เมื่อ
คณะกรรมการร้องได้จนครบทุกเพลงก็จะท าการบันทึกเสียงร้องในแต่ละเพลง จนครบทุกเพลง 

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น คณะกรรมการได้น าความรู้ที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาถอด
ความและน ามาจัดให้เป็นหมวดหมู่ได้แก่ ประวัติเพลง โอกาสที่เล่น ขั้นตอนในการเล่น เครื่องดนตรีที่ใช้ รูปแบบวง 
บทร้องและท านองเพลง 
 นอกจากการน าข้อมูลต่าง ๆ มาจัดให้เป็นหมวดหมู่แล้ว คณะกรรมการได้น าข้อมูลการบันทึกเสียงการ
ร้องเพลงแต่ละเพลงมาตัดต่อโดยใส่เนื้อเพลงลงไปท าเป็น CD เพลง และบันทึกเป็นโน้ตเพลงด้วยโน้ตระบบไทย 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้น าข้อมูลที่ได้ด าเนินการจัด
หมวดหมู่ไว้แล้วนั้นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. น าองค์ความรู้ที่จัดหมวดหมู่ไว้แล้วมาพิมพ์และปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
 2. น าความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาแล้วน ามาจัดท าในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มและ CD เพลงพ้ืนบ้าน
จังหวัดสุโขทัย  
 3. น าเอกสารและCD เพลงพ้ืนบ้านสุโขทัย มาท าการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องตัวอักษร เนื้อหา 
และการจัดหมวดหมู่เนื้อหา โดยให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้
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ตรวจสอบ ทั้งให้ค าเสนอแนะเพ่ือน าเอกสาร และ CD มาปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

5.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย น าองค์ความรู้ที่จัดท าเป็นรูปเล่ม มอบให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมร้องเล่นเพลงพ้ืนบ้าน 
โดยให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพลงพ้ืนบ้านสุโขทัย มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
และถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัยให้นักเรียน นักศึกษาโดยการเปิดเสียงตามสายในตอนกลางวันให้นักเรียน 
นักศึกษาฟัง 

6. การเข้าถึงความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้น าข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและ CD 
เพลงที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องมาเผยแพร่ 3 ช่องทางเพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงความรู้ได้
สะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งงานข้อมูลและข่าวสารของวิทยาลัยจะด าเนินการน าข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซด์ facebookและระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย  

7.  การเรียนรู้ 
 คณะท างานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เรียนรู้เพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือเผยแพร่
และน าองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมไปใช้ประโยชน์ โดยให้ครูผู้สอนสาขานาฏศิลป์มอบหมายให้นักเรียน 
นักศึกษา ช่วยกันประดิษฐ์ท่าร าเพลงร าโทน จ านวน 13 เพลง โดยแบ่งนักเรียน นักศึกษาออกเป็น 13 กลุ่ม ให้แต่
ละกลุ่มประดิษฐ์ท่าร ากลุ่มละ 1 เพลง แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงให้เพ่ือน ๆ ได้รับชม จากนั้นจึงให้นักเรียน 
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนรู้ท่าร าจนครบทั้ง 13 เพลง เมื่อเรียนรู้จนครบทั้ง 13 เพลง จึงให้นักเรียน นักศึกษาส่ง
ตัวแทนออกมาแสดง โดยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมารับชม และให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือน ามาปรับปรุงต่อไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ที่มุ่งหวังที่จะรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านที่เล่นกันอยู่ในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะบทร้องและท านองเพลงของเพลงร าโทน เพลง
ฉุยฉายเข้าวัด เพลงยิ้มใย จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการร้อง เพลงพ้ืนบ้านของจังหวัด
สุโขทัย 
 จากท่ีมาของปัญหาในการจัดการความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยนั้น เกิดจากเพลงพ้ืนบ้านของ
จังหวัดสุโขทัยนั้นก าลังจะเลือนหายจากจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะปัญหาในการขาดผู้สืบทอด ดังนั้นคณะกรรมการ
จัดการความรู้จะท าอย่างไรเพ่ือที่จะรักษาเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุโขทัยไว้ให้ได้ ประการแรกเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โอกาสที่ใช้ เครื่องดนตรีที่ใช้  ประการ
ที่สองท าอย่างไรเพลงพ้ืนบ้านที่เป็นมุขปาฐะ ไม่มีการจดบันทึก จะเกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้ คือ คณะกรรมการ
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จัดการความรู้ได้ด าเนินการรวบรวมบทร้องและท านองเพลง น ามาจัดท าเป็นโน้ตเพลง โดยบันทึกเป็นโน้ตระบบ
ไทย ประกอบด้วย บทร้อง ท านอง เครื่องประกอบจังหวะได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ เพ่ือให้เห็นวิธีการร้อง
และการบรรเลงของเครื่องประกอบจังหวะในการตีประกอบกับบทร้องนอกจากนั้นยังจัดท าและ CD เพลง แยก
ประเภทของเพลง ท าให้เกิดนวัตกรรมที่จับต้องได้ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้จริง เพลงพ้ืนบ้าน
สุโขทัยไม่เป็นมุขปาฐะอีกต่อไปมีการจดบันทึกอย่างเป็นรูปธรรม 
 

องค์ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 
1. เพลงพื้นบ้าน 
 เพลงพ้ืนบ้าน มีผู้ให้ค านิยามไว้มากมาย สามารถสรุปได้ว่า เพลงพ้ืนบ้านเป็นเพลงที่ถ่ายทอดมาหลาย
ชั่วอายุคน ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งขึ้น  เป็นเพลงที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากโดยการจดจ า ไม่มีการจดบันทึก 
แพร่หลายด้วยวิธีการจดจ าลักษณะของเพลงจะเป็นเพลงสั้น ๆ ไม่มีลักษณะที่ตายตัว (ปรานี วงษ์เทศ, 2525 : 84-
85) 
 เพลงพ้ืนบ้าน สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งอเนก นาวิกมูล ได้อธิบายถึงประเภทของเพลง
พ้ืนบ้านไว้ว่า 

เรามีหนทางแบ่งประเภทเพลงพ้ืนเมืองออกได้เป็นพวก ๆ เพ่ือความสะดวกในการ

พิจารณาได้หลายวิธี เช่น 

     1. การแบ่งตามความสั้น-ยาวของเพลง เช่น เพลงสั้น ได้แก่ เพลงระบ า เพลง

พิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงส าหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงเข้าทรง เพลงแห่    

นางแมว เพลงฮินเลเล เป็นต้น 

ส่วนอย่างเนื้อยาวได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นต้น 

2. การแบ่งตามรูปแบบของกลอน คือ จัดเพลงที่มีฉันทลักษณ์เหมือนกันอยู่ในพวก

เดียวกัน เราจัดให้เป็น 3 พวก คือ พวกกลอนสัมผัสท้าย คือเพลงที่ลงสระข้างท้าย

สัมผัสกันไปเรื่อย ๆ ได้แก่ เพลงฉ่อย ล าตัด ระบ าชาวไร่ เพลงระบ าบ้านนา เพลง

หน้าใย เพลงอีแซว เพลงสงคอล าพวน เพลงเทพทอง 

พวกที่สอง คือ ลงกลอนสัมผัสท้ายเหมือนกันแต่เวลาลงเพลงเมื่อใดต้องมีการสัมผัส 

ระหว่าง 3 วรรคท้ายเกี่ยวโยงกันเช่น เพลงเรือ เพลงเต้นก า เพลงขอทาน เพลงแอ่ว

เคล้าซอ 

เพลงที่สาม เป็นพวกที่ไม่ค่อยเหมือนใคร แต่อาจคล้ายกันบ้าง เช่นเพลงส าหรับเด็ก

เพลงระบ าเพลงพิษฐานเพลงสงฟาง เพลงชักกระดานเพลงเต้นก าร าเคียวเพลงพาด

ควาย เพลงปรบไก่เพลงเหย่ย 
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3. การแบ่งเป็นเพลงโต้ตอบและเพลงธรรมดาเพลงร้องโต้ตอบได้แก่เพลงฉ่อยเพลงอี

แซว ส่วนเพลงอีกพวกคือเพลงที่เหลือซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคนเดียวหรือร้องพร้อมกัน

หรือไม่จ าเป็นต้องโต้ตอบกันเช่นเพลงส าหรับเด็กเพลงขอทานเพลงชักกระดานเพลง

สงฟางมักจะเป็นเพลงสั้นๆเป็นต้น  

4.การแบ่งโดยใช้เวลามาเดินความในการอธิบาย เราได้เลือกการแบ่งวิธีนี้เพราะเห็น

ว่าสามารถสร้างความเข้าใจสอดคล้องกันได้ดี เพลงแต่ละเพลงมีความเกี่ยวเนื่องกัน

ตามล าดับ 

       ก. เพลงที่เล่นตามเทศกาลและฤดูกาล  

หน้าน้ าหรือหน้ากฐินผ้าป่าเล่นเพลงเรือเพลงหน้าใย 

ถัดจากหน้ากฐินเป็นหน้าเกี่ยวเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงสงคอล าพวนเพลงสงฟาง 

เพลงชักกระดานเพลงเต้นก าร าเคียว 

       ถัดจากหน้าเกี่ยวเป็นช่วงตรุษสงกรานต์เล่นเพลงพิษฐานเพลงระบ าเพลงระบ า

บ้านไร่เพลงพวงมาลัยเพลงเหย่ย 

ข.  เพลงที่เล่นได้ทั่วไปโดยไม่จ ากัดช่วงเวลา  

เพลงส าหรับเด็ก (ไม่เรียกเพลงกล่อมเด็กเพราะรวมถึงเพลงประกอบการเล่นของ

เด็กซึ่งไม่ใช่เพลงเห่กล่อมด้วย เพลงอีแซวเพลงระบ าบ้านนาเพลงภาคกลางเพลง

ปรบไก่เพลงเทพทองล าตัดเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงขอทานเพลงฉ่อย 

(อเนก  นาวิกมูล, 2550: 118-119) 

 
2.  เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย 
 เพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุโขทัยพบว่ามีการเล่นกันอยู่ต าบลบ้านกล้วย บ้านขวาง บ้านนา และ
บ้านเมืองเก่า มีแม่เพลงอยู่หลายคน แต่ผู้ที่เป็นที่รู้จักของชาวสุโขทัยจะมีด้วยกัน 2 คน คือ นางบุญมี นุ่มพรม และ
นางเฉลา  พัดกลม ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว นอกจากนั้นยังมีการเล่นเพลงพ้ืนบ้านที่ต าบลวังลึก อ าเภอศรีส าโรง
อีกด้วย 
 ในอดีตพบว่าเพลงพ้ืนบ้านที่มีการเล่นกันที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เพลงพิษฐาน เพลงยิ้มใย เพลง
พวงมาลัย เพลงไอ้พิมเพเล เพลงร าวง เพลงฉ่อย ทองค าเมียนาย เพลงระบ าบ้านไร่ ฉุยฉาย เพลงเจ้าพวง มะโหด 
และเพลงกล่อมลูก การเล่นเพลงพ้ืนบ้านมักจะเล่นกันในงานบุญหรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น ในงานตรุษสงกรานต์ งาน
บวช เป็นต้น 
 ปัจจุบันเพลงพ้ืนบ้านของจังหวัดสุโขทัยไม่เป็นที่นิยมอย่างเช่นในอดีต การเล่นจะเป็นการเล่นในเชิง
อนุรักษ์ ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพอย่างในอดีต กลุ่มผู้เล่นเพลงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการครูและเป็นเครือญาติ
ของนายส าเนา  จันทร์จรูญ ผู้ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม มีความสามารถในการร าและการร้องเพลง
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พ้ืนบ้าน และเป็นผู้รวบรวมการแสดงพ้ืนบ้านและเพลงพื้นบ้านของชาวสุโขทัย เพลงพ้ืนบ้านที่พบว่ายังมีการเล่นใน
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เพลงร าวง (ร าโทน) เพลงฉุยฉายเข้าวัด เพลงยิ้มใย เพลงไอ้พิมเพเล (ฮินรินเล) 

 เพลงร าวงหรือร าโทน 
 จังหวัดสุโขทัยมีการเล่นร าโทนก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เรียกการเล่นร าโทนนี้ว่าร าวง แต่
ไม่นิยมเล่นกันแพร่หลาย จะเล่นเฉพาะในวันตรุษสงกรานต์ จากการแสดงรื่นเริงขับร้องประกอบการร าในงานตรุษ
สงกรานต์ได้พัฒนามาเป็นการร าโทนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   
 ปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่าทางอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยใช้พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยตั้งค่ายอยู่ที่บริเวณต าบลบ้านกล้ายต าบลบ้านขวาง ชาวสุโขทัยเรียกค่าย
ของทหารญี่ปุ่นนี้ว่า ท่าญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านกล้วยและโรงเรียนบ้านขวาง 
 ภาวะสงครามท าให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
จึงคิดหาแนวทางที่จะท าให้ประชาชนเกิดขวัญก าลังใจ คลายความทุกข์ จึงส่งเสริมให้ประชาชนเล่นร าโทน พอได้
เวลาพลบค่ าจึงให้บ้านที่มีบริเวณลานบ้านจุดตะเกียงเพ่ือเป็นสัญญาณว่าบริเวณบ้านนี้มีการร าโทน เมื่อชาวบ้านได้
ยินเสียงฉิ่งเสียงกลองจึงมารวมตัวกันตั้งวงฟ้อนร าเรียกว่าการร านั้นว่า ร าโทน เพราะมีการใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่า
โทนน ามาตีประกอบในการร า  แต่จอมพล ป. พิบูลสงครามให้เรียกร าโทนว่าร าวง เพราะมีลักษณะการร าเป็นวง
(เกษร  เอมโอด, 2557 : 22-25) 
 

ตัวอย่างโน้ตเพลงร าโทน 
เพลงเต้นซิละเต้น 

เต้นซิละเต้น  ผมกระจายหลายเส้น  รักน้องก็เต้นออกมา 
บทร้อง - - - - - - - เต้น - - - ซิ - - ละเต้น - - - ผม --กระจาย - - -หลาย - เส้น - - 
ท านอง - - - - - - - ท - - - ม  - - ร ท - - - ซ  - - ม ม  - - - ร  - ท - - 

โทนชาตรี - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โทน่-โทน่ - - - ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-โทน่ 

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - 

กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 
 

บทร้อง -รัก–น้อง -ก็-เต้น - - -ออก - - - มา 
ท านอง - ม  – ม  - ร  – ท - - - ท - - - ร  
โทนชาตรี - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โทน่-โทน่ 

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - 

กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 
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 เพลงฉุยฉายเข้าวัด 
 การเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดนั้นมีเล่นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งนิยมเล่นกันเมื่อขับเสภาเสร็จ
แล้วการเล่นเพลงฉุยฉายมีอยู่ 2 อย่างคือการเล่นฉุยฉายในพระนครหรือที่เรียกว่า “ฉุยฉายบรรดาศักดิ์” อีกอย่าง
หนึ่งเป็นการเล่นเฉยๆแบบทั่ว ๆ ไปซึ่งจัดได้ว่าเพลงฉุยฉายเข้าวัดนั้นเป็นเพลงฉุยฉายที่ใช้เล่นกันโดยทั่ว ๆ ไปเป็น
การเล่นตามประเพณีพ้ืนเมืองมาแต่ก่อนเพลงฉุยฉายเข้าวัดเป็นเพลงพ้ืนบ้านในจังหวัดสุโขทัยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด
นั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ท่าร าในเพลงฉุยฉายเข้าวัดเข้าใจกันว่าผู้คิดค้นน ามาจากนิยายเรื่องลักษณะวงศ์ตอน
พราหมณ์เกสรแปลงกายซึ่งการแสดงเพลงฉุยฉายเข้าวัดน่าจะมีมาประมาณ  พ.ศ. 2467 และมีต่อเรื่อยมาใน
สมัยก่อนมีการเล่นกันทั่ว ๆ ไปในเขตอ าเภอเมืองอ าเภอศรีส าโรงแต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบให้การเล่นเพลงฉุยฉาย   เข้าวัดพลอยเสื่อมความนิยมไปด้วยแต่พอ
เมื่อสงครามสงบลงการแสดงเพลงฉุยฉายเข้าวัดก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งจนถึงปี พ.ศ.  2501 ปรากฏว่าเริ่มเล่นกัน
น้อยลงจนเงียบหายไปต่อมาในพ.ศ.2503 อาจารย์ส าเนาจันทร์จรูญก็ได้เป็นผู้รื้อ ผู้สืบทอดมรดกการแสดงชุดนี้ไว้
โดยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิธีการเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดจากบิดามารดาญาติพ่ีน้องได้แก่พ่อสงัดจันทร์จรูญ 
แม่ถมเกตุทองแม่โล่ สุขภุมรินทร์แม่บางอินทร์สุวรรณแม่เฟ่ืองเทียมจันทร์แม่บุญธรรมวิเชียรโชติแม่มาลัยประสม
ทองพ่อเพ่ิม  พุ่มสิโร ซึ่งเป็นพ่อครูแม่ครูในสมัยนั้นท าให้การเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดกลับมาได้รับความนิยมขึ้นมา
อีกครั้งและจะนิยมเล่นกันมากในเขตอ าเภอศรีส าโรงท่านได้น าเพลงฉุยฉายเข้าวัดไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาครู
อาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมตลอดจนนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลกเพ่ืออนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของตัวเองเอาไว้ไม่ให้สูญหาย 
 ที่เรียกกันว่าฉุยฉายเข้าวัดเป็นเพราะเรียกชื่อตามเนื้อเพลงเพราะเนื้อเพลงจะกล่าวถึงวัดซึ่งจะเป็น
สถานที่ที่หนุ่มสาวจะได้มาพบปะกันเนื่องมาจากในสมัยก่อนหนุ่มสาวจะมาพบปะกันได้นั้นก็ต้องมีงานวัดงานบุญ
ท าให้มีการหยอกล้อกันเป็นบทเพลงสนุกสนานนั่นก็คือที่มาของเพลงฉุยฉายเข้าวัด  
 เพลงฉุยฉายเข้าวัดมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ร้องโต้ตอบกันในเชิงปฏิภาณไหวพริบระหว่างฝ่ายหญิง
และฝ่ายชายมีลักษณะเด่นคือมีโครงสร้างส าคัญ 3 บทมีบทประ บทผูกรัก และบทลาจาก จะมีการขึ้นต้นบทร้อง
ด้วยแม่เพลงซึ่งจะแตกต่างจากเพลงปฏิพากย์อ่ืนๆที่ขึ้นต้นบทร้องด้วยพ่อเพลงการเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดนิยมเล่น
กันในช่วงวันตรุษสงกรานต์หนุ่ม ๆ สาว ๆ ก็จะชักชวนกันหรือนัดกันไปเล่นสนุกที่วัด (จีรภา แสงสาย, 2556 : 9-
10) 
 
 

ตัวอย่างโน้ตเพลงฉุยฉายเข้าวัด 
บทปะ (หญิง) ฉุยฉายเอย เยื้องย่างกางกรายลอยชายไปท่ีวัดลอยชายไปที่วัด  

ตั้งใจท าบุญจะได้เพ่ิมพูนพระศาสน์ จะได้เพ่ิมพูนพระศาสน์ (ลูกคู่รับ) 
 (ชาย) ฉุยฉายเอย นุ่งผ้าลอยชาย เยื้องกรายไปที่วัด เห็นแม่สาวมาท าบุญ 

โอ้โอ๋ แม่คุณงามดัด โอ้โอ๋ แม่คูณงามดัด(ลูกคู่รับ) 
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(หญิง) 
บทร้อง - - - ฉุย -ฉาย-เอย - -เยื้องย่าง -กาง-กราย -ลอย-ชาย -ไปที่วัด - - ตั้งใจ -ท า-บุญ 
ท านอง - - - ฟ - ฟ-ซ - - ฟร - ฟ -ฟ - ล - ซ - ฟ ร ฟ - - ฟ ฟ - ซ-ซ 

กลองยาว - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ 

ฉิ่ง - - - - -ฉิ่ง-ฉับ - - - - -ฉิ่ง-ฉับ - - - - -ฉิ่ง-ฉับ - - - - -ฉิ่ง-ฉับ 
กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 

 
บทร้อง จะได้เพิ่มพูน - -พระศาสน ์ จะได้เพิ่มพูน - -พระศาสน ์

ท านอง ฟ ร ฟ ซ - -ฟร ฟ ร ฟ ซ - -ฟร 
กลองยาว - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ - - - - -เพลิ่ง-ป๊ะ 

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - 

กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 
-ลูกคู่รับตลอดทั้งวรรค- 

(ชาย) 
บทร้อง - - - ฉุย -ฉาย-เอย - -นุ่งผ้า -ลอย-ชาย -เยื้อง-กราย -ไปท่ีวัด - เห็นแม่สาว -มาท าบุญ  

ท านอง - - - ฟ - ฟ-ซ - - ฟร - ฟ -ฟ - ล - ซ - ฟ ร ฟ - ฟ ซ ฟ - ซซซ 
กลองยาว - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โทน่-โทน่ - - - ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-โทน่ 

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 
กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 

 
บทร้อง โอ้โอ๋แม่คุณ - -งามดัด โอ้โอ๋แม่คุณ - -งามดัด 

ท านอง ฟ ร ฟ ซ - ฟ–ร ฟ ร ฟ ซ - ฟ–ร 
กลองยาว - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โทน่-ป๊ะ -โทน่-โทน่ 

ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 
กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ 

-ลูกคู่รับตลอดทั้งวรรค- 
 
 เพลงย้ิมใย 
 เพลงยิ้มใยเป็นเพลงพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งของชาวต าบลวังลึกอ าเภอศรีส าโรงจังหวัดสุโขทัยสันนิษฐานว่า
เกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พบหลักฐานว่ามีการเล่นเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่นของ
ต าบลวังลึกต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2484 ถึง 2488 การเล่นเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยได้
หยุดตัวลงไปชั่วขณะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกชาวบ้านก็ได้น าเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยกลับมาเล่นใหม่อีกครั้ง
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 การเล่นเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยก็เริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากผู้แสดงบ้างก็มีครอบครัวบ้างก็อายุ
มากขึ้นและเริ่มไม่ได้รับความนิยมเพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมจึงท าให้ไม่มีคนรุ่น
ใหม่เข้าไปสืบทอดต่อหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยก็ไม่มีปรากฏการเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์อีก
เลยต่อมาพ.ศ. 2503 นายส าเนาจันทร์จรูญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ปัจจุบันถึงแก่กรรมลงแล้วแต่ครั้งเมื่อมีชีวิตอยู่และได้เข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
เนื่องด้วย นายส าเนา  จันทร์จรูญ ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านกับคนในครอบครัวตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เมื่อมองเห็นว่าการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไป นายส าเนาจันทร์จรูญจึงเริ่มรื้อฟ้ืน
การเล่นเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยและการแสดงพ้ืนบ้านอ่ืนๆที่หยุดตัวลงไปอีกครั้งโดยการรวบรวมข้อมูลการเล่นเพลง
พ้ืนบ้านยิ้มใยจากลุงป้าน้าอาญาติพ่ีน้องทั้งหลายที่เคยร่วมการแสดงในอดีตจากนั้นนายส าเนา  จันทร์จรูญจึงได้
ปรับปรุงการเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยซึ่งเดิมทีบทร้องของเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยจะเป็นแบบด้นสดส าเนียงการร้องจะเป็น
ส าเนียงของท้องถิ่นไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใช้เพียงการปรบมือให้เข้ากับจังหวะโดยใช้ไม้ 2 อันมาตีกัน
เรียกว่ากรับ หรือบางทีก็ใช้กะลาก้นตันจ านวน 2 ใบมาตีให้เกิดเสียง นายส าเนา จันทร์จรูญได้ปรับปรุงรูปแบบการ
เล่นเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยให้เป็นรูปแบบของการแสดงบนเวทีโดยค านึงถึงผู้ชมเป็นส าคัญจึงมีการแต่งบทร้องของเพลง
ยิ้มใยขึ้นใหม่ให้มีบทร้องที่ตายตัวเนื่องจากไม่มีผู้สามารถร้องแบบด้นสดได้และเพ่ือให้ผู้อ่ืนที่สนใจสามารถน าไปเล่น
ได้บทร้องเป็นการชมความงามของหญิงสาวมีการเกี้ยวพาราสี เป็นสองแง่สองง่ามท าท่าร าเป็นแบบชาวบ้านร้องร า
ง่ายๆไม่มีแบบแผนและได้เพ่ิมเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครงยิ่งขึ้น นายส าเนา
จันทร์จรูญได้ตั้งคณะจันทร์ทรงกลดขึ้นมาและได้ถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้านยิ้มใยให้กับลูกศิษย์ในคณะจากนั้นก็น า
แสดงออกตามงานต่างๆของอ าเภอจนกลายเป็นผู้ที่รู้จักของคนทั่วไป (กมลชนก  ท่างาม และคณะ, 2559 : 60-61) 
 

ตัวอย่างโน้ตเพลงยิ้มใย 
ชาย ลักยิ้มก็ฉันเอก นะแม่คุณเอย ยิ้มใย (ลูกคู่) เชียะเชียะเชียะ 

ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกไม้ไหว ชมเล่นแต่ไกล เอ๋ยเถิดเอย 
ลูกคู่ ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกไม้ไหว ชมเล่นแต่ไกล เอ๋ยเถิดเอย 

  
หญิง ลักยิ้มก็ฉันเอก นะพ่อคุณเอย ยิ้มใย (ลูกคู่) เชียะเชียะเชียะ 

ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกกระถิน ชมเล่นแต่กลิ่น เอ๋ยเถิดเอย 
ลูกคู่ ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกกระถิน ชมเล่นแต่กลิ่น เอ๋ยเถิดเอย 

(ชาย) 
บทร้อง - - ลักยิ้ม ละก็ฉันเอย - - นะ แม ่ คุณเอยยิ้มใย - เชียะ- -  เอ้าเชียะ-เชียะ 

ท านอง - - ล ล ซฟลซ - - ฟร ฟ ล ซ ฟ - ฟ - - ฟ ฟ – ฟ 
กลองสองหน้า

มังคละ 
- - - - - - - - - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง 

ฉิ่ง - - - - - - - - - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - - - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - 

กรับ - - - - - - - - - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ 
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บทร้อง - - ตัดผม -เรือนนอก- -ทัด-แต่ดอก - -ไม้ไหว -ชม-เล่น - -แต่ไกล -เอย- - -เถิด-เอย 
ท านอง - - ฟฟ ด ซลซฟ - ล-ซฟ - -ฟด  - ซ – ฟ - - ซ ฟ - ด  - - - ฟ – ซ 

กลองสองหน้า
มังคละ - - - - - - - - - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง 

ฉิ่ง - - - - - - - - - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - - - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - 

กรับ - - - - - - - - - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ 

-ลูกคู่รับตลอดวรรคที่ 2- 
(หญิง) 

บทร้อง - - ลักยิ้ม ละก็ฉันเอย - - นะพ่อ คุณเอยยิ้มใย - เชียะ- -  เอ้าเชียะ-เชียะ 

ท านอง - - ล ล ซฟลซ - - ฟร ฟ ล ซ ฟ - ฟ - - ฟ ฟ – ฟ 
กลองสองหน้า

มังคละ 
- - - - - - - - - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง 

ฉิ่ง - - - - - - - - - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - - - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - 

กรับ - - - - - - - - - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ 

 
บทร้อง - - ตัดผม -เรือนนอก- -ทัด-แต่ดอก - -กระถิน -ชม-เล่น - -แต่กลิ่น -เอย- - -เถิด-เอย 
ท านอง - - ฟฟ ด ซลซฟ - ล-ซฟ - -ฟลด  - ซ – ล - - ซ ฟ - ด  - - - ฟ – ซ 

กลองสองหน้า
มังคละ - - - - - - - - - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง - - - ติง ติง-ติงติง 

ฉิ่ง - - - - - - - - - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ - - - ฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ 
ฉาบเล็ก - - - - - - - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - - - - - - แช่ - - 

กรับ - - - - - - - - - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ - - - กรับ กรับ–กรับกรับ 

-ลูกคู่รับตลอดวรรคที่ 2- 
 

 ประการที่สาม การแก้ปัญหาการไม่มีผู้สืบทอดนั้นหมดไป เพราะคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  
เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยที่มีความรู้ในเรื่องเพลงพ้ืนบ้านของสุโขทัยและ
สามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านได้ ประกอบด้วยบุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฏศิลป์จ านวน  8 คน ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงพ้ืนบ้านจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 ประการที่สี่ การจัดท า CD เพลง และเผยแพร่ให้แก่บุคลากร และเปิดเสียงตามสายให้นักเรียน
นักศึกษาฟังทุกวัน จะท าให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการซึมซับเพลงพ้ืนบ้าน จนสามารถร้องเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัยได้
ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีการฝึกฝน 
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 วิธีการแก้ปัญหาทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยยังคงอยู่ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การ
จัดการความรู้เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยนั้นเกิดผลส าเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่ปิดบังให้แก่คณะกรรมการที่เข้าไปด าเนินการด้านคณะกรรมการที่เข้าไปเรียนรู้เพลง
พ้ืนบ้านนั้นมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงพ้ืนบ้าน จึงท าให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อยอด สามารถ
น ากลับมาถ่ายทอดให้แก่คนในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม
โดยใช้ความรู้ในการบันทึกโน้ตมาบันทึกโน้ตเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัย ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกองค์ความรู้จากครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผลิตเป็น CDเพลงเพ่ือน ามาเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารที่คนเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบเสียงตาม
สาย ทางเว็บไซด์ และทางFacebook ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือปัจจัยในการท าให้การ
จัดการความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้างจังหวัดสุโขทัยนั้นประสบความส าเร็จ 
 หลังจากการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยด าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น 
คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดให้มีกิจกรรมในการต่อยอด พัฒนาเพลงพื้นบ้านโดยให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ ให้นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงร าโทน นอกจากเป็นการพัฒนา ต่ อ
ยอดเพลงพื้นบ้านแล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานให้แก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย 
 

สรุป 
 การจัดการความรู้ เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้จัดท าขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ว่า สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์เพ่ือเป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบทร้องและ
ท านองเพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัย ที่ก าลังจะเลือนหายไปจากสังคมของชาวสุโขทัย โดยรวบรวมองค์ความรู้จากครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินการเพ่ือเป็นตัว
ประสานงาน ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดการความรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ เรื่อง เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยที่มีความรู้ ความสามารถในการร้องเพลงพ้ืนบ้ านซึ่งเป็นบุคลากรทั้งทาง
ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เพ่ือให้คณะกรรมการชุดนี้สามารถแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ของ
ตนเองให้สามารถน าองค์ความรู้เหล่านี้กลับมาถ่ายทอดให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนสามารถจัดการความรู้ให้เป็นระบบได้ด้วยการวางแผนจัดท าKnowledge Mapping เพ่ือเป็นเข็มทิศที่
ช่วยให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และประเด็นความรู้ที่ต้องการรวบรวม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา 
โอกาสที่ใช้ เครื่องดนตรีที่ใช้ บทร้องและท านองเพลงได้เป็นอย่างดี เมื่อจัดข้อมูลให้เป็นระบบผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองแล้วจึงด าเนินการจัดท าเป็นโน้ตเพลงและ CDเพลง ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งนอกจากจะมี
ความสามารถในการร้องเพลงพ้ืนบ้านแล้วยังมีความสามารถในการบันทึกโน้ตและการใช้โปรแกรมในการ
บันทึกเสียง ตัดต่อเพลงเป็นอย่างดี จึงท าให้การจัดท านวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้นั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อการจัดท านวัตกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วคณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมร้องเล่น
เพลงพ้ืนบ้านขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และเผยแพร่เพลงพ้ืนบ้านจังหวัดสุโขทัยทางระบบเสียง
ตามสายให้นักเรียน นักศึกษาได้ฟัง เพ่ือให้วิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังใช้การสื่อสารที่ทันสมัย
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลเพลงพ้ืนบ้านโดยเผยแพร่ทางเว็บไซด์และ facebookอีกทั้งยังมีการน าเพลง
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พ้ืนบ้านมาต่อยอดโดยการให้นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ท่าร าประกอบเพลงร าโทน นอกจากเป็นการน าองค์ความรู้
มาใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย 
 ในอนาคตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยควรมีการบรรจุเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนทุกคน มีการจัดตั้งชมรมเพลงพ้ืนบ้าน และเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาโดยตรง เพ่ือพัฒนาเพลงพ้ืนบ้านสุโขทัยให้สามารถน าออกแสดงในที่
สาธารณชนได้ นอกจากนั้นจะด าเนินการจัดท าคลังความรู้เรื่องเพลงพ้ืนบ้านให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าอีกด้วย 
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บทสรุป 
 การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัถุประสงค์  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย และเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย โดย
กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ครูช านาญการการพิเศษ ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 9 คน มี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลุ่ม
ใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 นาที และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน คนละ 2 – 3 ครั้ง เพ่ือค้นหา
แนวทางในการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย น าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
วิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มี
ประธานจะเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีเลขานุการเป็นผู้จดบันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ร่วมกันหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป โดย
เลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้น าข้อมูลแต่ละครั้ง น าเสนอในการประชุมเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีกระบวนการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาควิชาต่างๆ ในวิทยาลัยนาฏศิลป หลากหลายช่องทาง 
เช่น การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ในระบบเอกสารทางราชการผ่านบันทึกราชการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางอ่ืนๆ ของวิทยาลัยนาฏศิลป เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า และการให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน าผลจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมตามข้อเสนอแนะต่างๆ 
เพ่ือให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ และจัดท าบัญชีผู้น าองค์ความรู้ไปใช้แล้วประสบผลส าเร็จ
ต่อไป 
 

Summary 
 A Guide of Research Writing for Writing Academic Work in Thai Music of Dramatic Arts 
College in fundamental education aims to collect the knowledge regarding a guide of research 
writing for writing academic work in Thai music and disseminates the knowledge from exchanging 
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the guide of research writing for writing academic work. The target group of this research is nine 
senior professional level teachers of Thai music Department, The College of Dramatic Arts. The 
data collecting is based on group interview, group discussion and exchanging the knowledge. This 
target group is separated into two groups which are approximately interviewed for sixty minutes. 
Each person is thoroughly interviewed two-three times for finding the method for writing academic 
work in Thai music and uses the exchanged data to summarize the research. Moreover, results of 
knowledge management are presented through knowledge management process consisting of 
seven steps. This procedure has a head as operator, secretary as note recorder. The knowledge 
management commission discusses together in order to find the conclusion regarding a guide of 
research writing for writing academic work in Thai music of Dramatic Arts College. The secretary 
of knowledge management commission presents the data in meeting in order to exchange the 
knowledge. After that, the commission prepares the results of study in form of academic 
document by dissemination process to teachers of Dramatic Arts College in seminar, official 
document, website, etc. These are convenient to study, search and recommend in order to 
improve the research for completeness of knowledge. 
ค าส าคัญ : การเขียนงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  ดุริยางค์ไทย 
 

บทน า 
 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิต นักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็น
เลิศด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถ
พัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม มีพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์
และดนตรีระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยด้าน
นาฏศิลป์และดนตรีมีคุณค่าสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
บุคคลทั่วไป อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่ง
บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล โดยมีการใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการต่างๆ มาบูรณาการให้การปฏิบัติงานใน
องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา กล่าวได้ว่าการให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของงานและองค์กร เพ่ือให้เป็น “องค์กรให้แห่งการเรียนรู้” จึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายในการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 อีกด้วย 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 
3 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่ฝังในตัวคน หลัก
ส าคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการด าเนินการจัดการความรู้มี
บุคคลหรือคนส าคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างท าหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่
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สุดแต่ต้องมีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการท างานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพ่ือให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด วิทยาลัย
นาฏศิลป จึงได้น าแนวทางในการจัดการความรู้มาใช้เป็นกระบวนการดึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยเน้นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ศึกษา วิจัย
เพ่ือถอดองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของงานศิลป์ที่มุ่งเน้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
บุคลากรและเครือข่าย โดยมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป จึงก าหนดกรอบแนวคิดในการน าการจัดการความรู้ ด้านการ
วิจัย มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้และทักษะที่มี
ในทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งในครั้งนี้ได้ท าการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการเขียนงานวิจัย
เพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
เพราะผลงานทางวิชาการ เป็นที่บ่งชี้หรือพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในสาขาท่ีปฏิบัติการสอนต่อไป 
 

วิธีด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้าน
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย และ (2) เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์
ไทย มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือค้นหาแนวทางในการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย จากครูช านาญการ
การพิเศษ ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือของวิทยฐานช านาญการพิเศษ น าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอผลการจัดการ
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้จากบุคลากรภาควิชา
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประชุมระดมความคิดเพ่ือ
ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ (Knowledge Mapping) ค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัย
เพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” โดยภาควิชาดุริยางค์ไทยมีบุคลากรที่มี
ต าแหน่งช านาญการพิเศษทุกสาขาวิชา จ านวนทั้งหมด 9 คน ได้แก่ สาขาปี่พาทย์ จ านวน 3 คน สาขาเครื่องสาย
ไทย จ านวน 3 คน และคีตศิลป์ไทย 3 คน  
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้ระดมความคิดเพ่ือหาประเด็นหัวข้อหลักที่จะด าเนินการจัดการ
ความรู้ โดยได้ประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 การสร้างสรรคค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 1.2 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยยางค์ไทย 
ซึ่งในการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 2 ประเด็นนี้ จะมีแนวค าถามย่อยเพ่ือการรวบรวมองค์ความรู้ เช่น  
 - แนวคิดในการท าผลงานทางวิชาการท่านมีแนวคิดอย่างไร (ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนเพ่ือ
การแก้ปัญหา) และลักษณะของผลงานวิชาการท่ีท า (สื่อนวัตกรรม การท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา) 
 - การวางแผนและล าดับขั้นตอนในการด าเนินการท าผลงานทางวิชาการ                        
 - การศึกษาค้นคว้า ผู้ให้ค าปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง (ขั้นตอน ใครเป็นที่
ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ) 
 - ปัญหา อุปสรรคในการท าผลงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 - ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการ ในสายการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอ่ืน ๆ  

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
รวมทั้งก าหนดหน้าที่ในการด าเนินงานสร้างและแสวงหาความรู้ ในหัวข้อเกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือ
การท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” ก าหนดกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม 
ระดมความคิด และการแบ่งปันความรู้จากคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 นาที 
และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน คนละ 2 – 3 ครั้ง ทั้งนี้ประธานจะเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีเลขานุการ
เป็นผู้จดบันทึก 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ร่วมกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือ
การท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป โดยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้น า
ข้อมูลแต่ละครั้ง น าเสนอในการประชุมเพ่ือให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้อาจจะมีข้อเสนอแนะ หรือ
ความรู้ใหม่จากการประชุมเพิ่มเติม 

 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้น าข้อมูลที่ได้จากการ
สร้างและการแสวงหาความรู้มาจัดระบบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ เรียบเรียง และสรุปเป็นองค์
ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” 
เพ่ือให้สามารถค้นหาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้ด าเนินการวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารสรุปองค์ความรู้ ตรวจสอบความถูกต้อง
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ของเนื้อหา แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับภาษาเพ่ือให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย จัดท ารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน โดยให้เนื้อหาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของครู อาจารย์ 

 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 จัดท าหนังสือเวียนเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทาง
วิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภาควิชาต่างๆ เพ่ือให้ครูอาจารย์ ได้
น าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้น าองค์ความรู้เผยแพร่ ใน Blog KM ของวิทยาลัย และจัดนิทรรศการในสัปดาห์
วิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป 

 6. การเข้าถึงความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้น าเอกสารการจัดการความรู้ที่ได้จากการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” จัดท า
องค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีกระบวนการในการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในภาควิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัยนาฏศิลป หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ในระบบเอกสาร
ทางราชการผ่านบันทึกราชการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางอ่ืน  ๆ ของวิทยาลัย
นาฏศิลป เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า และการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 7. การเรียนรู้ 
 หลังจากการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทาง
วิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัย
นาฏศิลป และผู้สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า มีผู้ที่สนใจน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้เป็นใช้เป็น
แนวทางในการเขียนรายงานการวิจัย และแนวทางเป็นในการคิดสื่อนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาที่พบในการเรียนการ
สอน นอกจากนี้คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยได้น าผลจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข 
ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ และ
จัดท าบัญชีผู้น าองค์ความรู้ไปใช้แล้วประสบผลส าเร็จต่อไป 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้าน
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการตั้งเป้าหมายการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากการพัฒนางาน พัฒนาคน เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรกรการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นก าลังในการพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลป การท าผลงานทางวิชาการจัดว่าเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งที่ส่งผลให้ระบบการศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งผู้เรียนและผู้สอน สรุปผลได้ดังนี้ 
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 การเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นการด าเนินการควบคู่กับการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การคิดการสร้างสรรค์สื่อ
นวัตกรรมนี้ เริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมายังมี
ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ผู้สอนต้องเริ่มจากการคิดรูปแบบของสื่อนวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่พบในการสอนซึ่งพบว่า สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะสอดแทรก
ด้วยวิดีทัศน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน การสร้างสื่อนวัตกรรมเนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อ
นวัตกรรมต้องมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่วิทยาลัยนาฏศิลปก าหนดไว้ เมื่อได้รูปแบบของสื่อนวัตกรรมกรรม
แล้ว ผู้สอนต้องเริ่มศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และศึกษารับค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยด าเนินการสร้างสื่อนวัตกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา เช่น “ประวัติความเป็นมาของเพลงต่างๆ” “โน้ต” “ทาง” “ท านอง” “การใช้มือ” “จังหวะ” 
นอกจากนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบด้วยกระบวนการทางสถิติ เช่น การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง มีการทดลองใช้ ปรับแก้ไขจนสื่อนวัตกรรมมีความสมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 
 2. แนวทางการการเขียนงานวิจัยเพ่ือการท าผลงานทางวิชาการ ในการก าหนดแนวทางในการเขียน
ผู้เขียนต้องการศึกษาค้นคว้าหลักและวิธีการน าเสนอรายงานผลการน าสื่อนวัตกรรมไปใช้ ซึ่งต้องเขียนบรรยาย
กระบวนการท าทุกขั้นตอน และต้องให้มีความสอดคล้องกับสื่อนวัตกรรมที่น าไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน 
ทั้งนี้หัวใจส าคัญในการก าหนดแนวทางในการเขียนงานวิจัย คือ “การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง” เพ่ือให้
ผู้ท าผลงานทางวิชาการมีทัศนะกว้างทางความคิด และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการงานงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญควรหาพ่ีเลี้ยง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
ค าแนะน าในการการเขียนรายงาน ส่วนการเขียนรายงานวิจัย เป็นการรายงานผลที่ได้ด าเนินงานทุกขั้นตอน 
ลักษณะการเขียนรายงานผลการน าสื่อนวัตกรรมไปใช้มีลักษณะเหมือนกับการเขียนงานวิจัยเชิงทดลอง ในการ
เขียนรายงานต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการรายงานผลการวิจัยเพ่ือกการท าผลงาน
ทางวิชาการจะประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย สมมุตฐานในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์
เฉพาะ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งควร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในส่วนที่จะปรากฏในสื่อนวัตกรรม รูปแบบของสื่อนวัตกรรมที่ใช้ การวัด
และการประเมินผล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย มีรายละเอียดของการเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ (สื่อ
นวัตกรรม แบบทดสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ที่ค้นพบ ซึ่งในการเขียนรายงาน
ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ แบ่งตามหัวข้อ คือ 
สรุปผลการวิจัย กล่าวสรุปประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลการวิจัย ควร
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ยึดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก อาจแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆ ตามเนื้อหาที่ค้นพบในงานวิจัย อภิปรายผล
เรียงร้อยทีละประเด็น และ ข้อเสนอแนะ มี 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะส าหรับการ
วิจัยครั้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการก าหนดองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏในวิทยาลัยนาฏศิลปในด้านการวิจัยให้
ครอบคลุมทุกภาควิชาทั้งภาควิชาสามัญ และภาควิชาศิลปะต่างๆ 
 2. ควรจัดกิจกรรม/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 

นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานประกันคณุภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์

paramate_rze@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถาบันการศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งการวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ท้องถิ่น  จากภารกิจดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และ ได้จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้มีนโยบายและแนวทางการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัด
การศึกษา ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบันที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมุ่งพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีระบบและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การวางแผน การด าเนินงานการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง ให้บรรลุเป้าประสงค์โดยด าเนินงานสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อันจะน าไปสู่การ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไป 
ค าส าคัญ แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร 
  

บทน า 
 แนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ไปสู่ความส าเร็จ  การน าเสนอในเอกสารฉบับนี้เกิดจากกระบวนการทบทวนการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา และการด าเนินงานในปัจจุบัน การรวบรวมองค์ความรู้ และการสังเคราะห์จากประสบการณ์โดยตรงของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ความส าเร็จที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี อาจเป็นความส าเร็จเชิงกระบวนการ และ/หรือ เชิงผลผลิต/
ผลลัพธ์ ที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารหลักสูตร(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรมีความพึงพอใจและเห็นว่าเป็นกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่โดดเด่นท าให้การด าเนินงาน
บริหารคุณภาพหลักสูตรของสถาบันมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาได้ท าการ
สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีไว้ 5 เรื่อง ด้วยกัน คือ 1) การสร้างระบบ และกลไก การควบคุมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
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ขององค์กร 2) การก ากับและติดตามกับกับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 4) การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 5) การจัดท าแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 งานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า แนวปฏิบัติที่ดี
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในสังกัด หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 สิ่งที่สร้างคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ส าคัญ คือ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความส าเร็จของกระบวนการภายในที่ท าให้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินไปด้วยดียิ่ง กล่าวคือ บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหลักสูตร มีความเข้าใจและน าหลักการควบคุม
คุณภาพ PDCA มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือที่ดียิ่งของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรกับผู้บริหารในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
 การสร้างระบบในการก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพเป็นวิถีปฏิบัติที่อาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันมา และจะยึดถือปฏิบัติกันให้เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันเสริมสร้างให้ด ารงอยู่ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกภาคส่วน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ร่วมกัน 
 การสร้างระบบและกลไกในการด าเนินงานก ากับ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร สู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดบูรณาการ
ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้เลือกวิธีการจัดการความรู้
ที่เหมาะสม และก าหนดขั้นตอนการท างานดังนี้ 

 1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  
 ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ภารกิจหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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  2. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ได้แก่ 
   2.1 การสร้างระบบ และกลไก การควบคุมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  
   2.2 การก ากับและติดตามกับกับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
   2.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
   2.4 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน  
   2.5 การจัดท าแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  3. ก าหนดขอบเขตความรู้ที่ส าคัญจ าเป็น 
   3.1 ระบบ และกลไก ในการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
   3.2 แนวปฏิบัติ หรือแนวทางในการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ด าเนินการดังนี้ 
  1. เชิญบุคลากรภายในสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถมาประชุม/ท างานร่วมกัน ทั้งการท างานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และในปีการศึกษาปัจจุบันก าหนดปัญหา และแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาในการด าเนินการหลักสูตรได้ 
  2. เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรมา
ให้ความรู้กับบุคลากรในสถาบัน 
  3. การสร้างความรู้ใหม่ โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาดูงานการด าเนินงานหลักสูตร แล้วน าความรู้ที่ได้มาร่วมแบ่งปันกัน ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม ่ๆ 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร. 
 

ภารกิจหลัก 
 

การก ากับ และควบคุมคณุภาพการศึกษา 
 

การติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
 

การประเมินผลคณุภาพการศึกษา 
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 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 ด าเนินการโดยจัดท าเป็น Flow chat ดังนี้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 เป็นการกลั่นกรองความถูกต้องของความรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. ด าเนินจัดท าเป็นเอกสาร โดยก าหนดภาษาท่ีเข้าใจง่ายและทุกคนสามารถใช้ความรู้นั้นได้ 
  2. ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรูปเล่มที่เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3. จัดท าเนื้อหาจากความรู้มาสู่การด าเนินงานให้สมบูรณ์ 
 
 5. การเข้าถึงความรู้ 
 การท าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ ไลน์กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน 

- การสร้างระบบและกลไก ในการด าเนินงาน 

- ด าเนินการตามระบบ กระบวนการ หรือแผนท่ีตั้งไว้ให้ โดย มีการก ากับการ
ด าเนินงานด้วย 

- ควบคุมคุณภาพการด าเนินงานหลกัสูตรโดยการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในรอบ 2 เดือน 1 ครั้ง 

- ด าเนินตรวจสอบการด าเนินงานคณุภาพหลักสตูรในรอบ 6 เดือน  
 

- ตรวจสอบ / ประเมินกระบวนการด าเนินงานคุณภาพหลักสูตรทุก 3 เดือน  
และปรับปรุงกระบวนการท างานใหม ่

 

- น าผลการจากการตรวจสอบกระบวนการมาปรับปรุงใหม่ทุกรอบ 3 เดือน 

 

P 

D 

C 

A 
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  2. การประชุมชี้แจงการด าเนินงานต่างๆ ที่ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรโดยผ่านโครงการต่างๆ 
เช่น โครงการ 1 ช่วย 9 กับการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมแบ่งปันด้วย 
  2. ถ่ายความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล สู่บุคคลโดยการบรรยายให้ความรู้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการหลักสูตร 
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยให้บุคลากรในสังกัดได้มี
โอกาสประเมินคุณภาพหลักสูตรของหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 7. การเรียนรู้ 
 หลังจากเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ท าให้บุคลากรในสังกัดเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เช่น เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการก ากับติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
, การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ, สร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยการแบ่งปันความต่อให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างชัดเจน 
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตของการจัดการความรู้ ที่ได้คือ ระบบและกลไกในการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ เช่น องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์, องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 
5.3 การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท า
เป็นคู่มือระบบและกลไกในการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เพ่ือส่งให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นแนวทางในการด าเนินงานหลักสูตร และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการวางระบบและกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรได้ 
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วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ธนพจน์  โพสมัคร 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
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บทสรุป 
 ในการจัดการความรู้ ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญ โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัจจัยความส าเร็จ แนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาใน
การที่จะด าเนินการให้ได้ผลส าเร็จเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีปัจจัยความส าเร็จ และสามารถน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาต่อไปนั้น มีหลักส าคัญอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. นโยบายของวิทยาลัยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัย ควรให้
ความส าคัญมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจนและถ่ายทอดสู่อาจารย์และบุคลากร มีประกาศแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน ปฏิทินด าเนินงาน เพ่ือกลไกขับเคลื่อนการท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจ และสร้าง การ
ยอมรับของบุคลากรให้ร่วมด าเนินการไปพร้อมกัน 
 2. การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน วิทยาลัยควรจัดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง ได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกัน 
 3. การรายงานผลเพ่ือติดตามการด าเนินการ จัดท ารายงานสรุปผลต่อวิทยาลัยมีข้อตกลงที่มีผลต่อการ
ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน มีเงื่อนไขการด าเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. การประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้หลัก PDCA มีการติดตามผลของการพัฒนาหรือปรับปรุง
เป้าหมาย รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : วิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทน า 
 โครงการ เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา ซึ่งช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา  
มีขอบเขตของการที่สามารถติดตาม และประเมินผลได้  แผนงานที่ปราศจากโครงการ ย่อมเป็ นแผนงานที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ 
และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าโครงการบรรลุผลส าเร็จ แผนงาน และนโยบาย ย่อมบรรลุผลส าเร็จด้วยโครงการจึง
เป็นสิ่งที่ท าให้สามารถน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดผล และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ และ
เป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน ไปสู่แผนเงิน และแผนคนด้วย  
 การด าเนินงานขององค์กรใด ๆ จะเห็นว่าทุกองค์กรจะต้องมีปรัชญาหรือแนวคิดในการด าเนินงานที่
เป็นเฉพาะของตนเอง โดยปรัชญาหรือแนวคิดนั้นจะแสดงถึงภารกิจ (Mission) หรืองานขององค์กรที่จะต้อง
ด าเนินการและทิศทาง (Goal) ของการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ก าหนดไว้ การที่
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วัตถุประสงค์ขององค์การจะบรรลุผลตามเป้าหมายย่อมต้องอาศัยวิธีการท างาน (Procedure) หรือโครงการ 
(Project) หรือโครงงาน (Program) เป็นส าคัญ 
 ดังนั้นหากองค์กรใดไม่มีการวางแผนงาน และไม่มีโครงการด าเนินการคงเป็นเรื่องที่น่าแปลกและเป็น
องค์กรที่จัดว่าล้าหลัง ในการบริหารองค์กรโครงการ (Project) ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
โครงการถือเป็นแผนเฉพาะเรื่องที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งขององค์กรจากการศึกษา
ความหมายของโครงการสรุปได้ว่า โครงการเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดในการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และมีบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อวิเคราะห์ความหมายของโครงการสามารถสรุป
ลักษณะส าคัญของโครงการได้ดังนี้  1. เป็นระบบ (System) มีขั้นตอนการด าเนินงาน 2. มีวัตถุประสงค์ 
(Objective) เฉพาะชัดเจน 3. มีระยะเวลาแน่นอน (มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการด าเนินงาน) 4. เป็นเอกเทศ
และมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 5. ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ 6. มีเจ้าของงานหรือผู้จัดสรร
งบประมาณ จากลักษณะของโครงการจะเห็นได้ว่า โครงการเป็นงานที่ซับซ้อน ไม่ใช่งานประจ า เป็นการท างานที่
เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว โดยมีข้อจ ากัดด้าน เวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลัพธ์โครงการที่รองรับความต้องการ 
ขององค์กร ดังนั้นการด าเนินการโครงการ ใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จจึงต้องอาศัยการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (The Effective Project Management) นั้น  
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ การบริหารโครงการมีความแตกต่างกับการ
บริหารทั่วไปตรงที่มีลักษณะพิเศษไม่ซ้ ากับโครงการอื่น เน้นประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีระยะเวลา
ที่แน่นอน เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมการด าเนินงานยืดหยุ่นไม่คงที่ มีการให้น้ าหนัก
แก่วัตถุประสงค์ไม่เท่ากันเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม และมีการสร้างกลุ่มทีมงานชั่วคราวขึ้นมา
ด าเนินงานการบริหารโครงการ คือ การจัดการและก ากับทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) เพ่ือให้
การด าเนินงานโครงการประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ดังนั้นบุคคลที่
มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการโครงการคือ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรต้องเลื อกบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการนั้น ๆ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการ มีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถประสานงานทั้งกับฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งท างานเป็นทีมได้ 
 ความล้มเหลวของโครงการที่ผ่านมาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เกิดจากการใช้งบประมาณเกิน
วงเงิน เสร็จไม่ทันตามเวลา ผลงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีสาเหตุพื้นฐานคือ บุคลากรขาด
ความรู้ เทคนิคและขาดความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรในการน าโครงการไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM Team) จึงได้จัดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
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วิธีการด าเนินงาน 
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาความรู้ขององค์กรว่ามี
ความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใดอยู่ที่ใครและความรู้อะไรที่องค์กรจ าเป็นต้องมี 
 วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หารือเกี่ยวกับความต้องการ 
องค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงาน โดยใช้เทคนิคการท าแผนที่ความรู้ (KnowledgeMapping) ในการ
ประชุมสรุปว่าต้องการน าข้อมูล ในการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 เรื่อง วิธีการด าเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน เรื่อง วิธีการด าเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 - ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพ่ือแจ้งเรื่องการด าเนินการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
 ปัญหาอุปสรรค 
 - บุคลากรส่วนน้อยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการความรู้ที่จะให้เกิดขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (KnowledgeCreationand Acquisition) เป็นการน า
สิ่งที่ได้จากแผนที่ความรู้และหาวิธีการในการดึงความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ มารวมไว้ ส่วนความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยัง
ไม่สามารถค้นหาได้จากบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการหาวิธีการด าเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง วิธีการด าเนินงานโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 - จัดประชุมคณะบุคลากรสายสนับสนุน 6 คน เพ่ือระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น 
วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยก าหนดเวลาให้แสดงความคิดเห็นคนละ 3 นาที 3 รอบ ต่อ 1 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 5 ครั้ง สรุปข้อมูลรวมในแต่ละครั้ง โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 - ด้วยภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีมากเพราะต้องรับภาระงานในหน้าที่ มีผลให้การเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่าช้า 
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 ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หลังจากท่ีได้องค์ความรู้
ที่ต้องการแล้ว จะต้องน ามาจัดความรู้ให้เป็นระบบเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 วิธีการด าเนินการ 
 - จ าแนกประเด็นต่างๆ  
 - วิเคราะห์กระบวนการ 
 - สังเคราะห์ข้อมูล 
 - จัดท าเอกสาร 
 ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 

 ขั้ นตอนที่  4 ก า รประมวลและการกลั่ น กรองความรู้  (KnowledgeCodification and 
Refinement) นอกจากการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบแล้ว ต้องประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่
เข้าใจง่าย โดยด าเนินการดังนี้ 
 วิธีการด าเนินการ 
 - ตรวจสอบประเด็นความรู้จากเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
 - กลั่นกรองความรู้ จากบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 - รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 
 - สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการกลั่นกรององค์ความรู้ 
 หลังจากสรุปรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกันระหว่างคณะท างานการจัดการ
ความรู้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่วมกันจนเกิดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการด าเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 

 ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KnowledgeSharing) จัดท าเอกสารความรู้ รวมถึง
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยให้เข้าถึงความรู้ 
 วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร
ภายในวิทยาลัย 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Facebook 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Line (กลุ่ม) 
 ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 
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 ขั้นตอนที่ 6 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) วิทยาลัยฯ มีวิธีการกระจายความรู้เพ่ือให้
เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ โดยการป้อนความรู้ เป็นการส่งข้อมูลให้ผู้รับ โดยผู้รับไม่ต้องร้องขอ หรือต้องการ เป็น
การให้แบบ Supply-based ด้วยวิธีการดังนี้ 
 วิธีการด าเนินการ 
 - น าเสนอองค์ความรู้ต่อที่ประชุมประจ าเดือนของวิทยาลัยฯ 
 - น าเสนอองค์ความรู้ต่อคณะกรรมการในสถานศึกษา 
 ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 

 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Leaning) วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดของการจัดการความรู้ของบุคลากรและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลของการน าไปใช้มาปรับปรุงแก้ไข 
 วิธีการด าเนินการ 
 - การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 ปัญหาอุปสรรค 
 -  ไม่มี - 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลและอภิปรายผลการจัดการความรู้เรื่อง : วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายและปัจจัย
ความส าเร็จดังนี้ 
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 1. เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 2. เพ่ือพัฒนางานแต่ละฝ่ายให้เกิดการเรียนรู้การท างานร่วมกันเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือได้รับองค์
ความรู้ใหม่ที่จะน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 
 3. เพ่ือจัดท าคูม่ือวิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

ปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้ 
 - ในขั้นตอนการค้นหาความรู้ บุคลากรส่วนน้อยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการความรู้ที่จะ
ให้เกิดข้ึน 
 - ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้ด้วยภาระงานของบุคลากรมีมากเพราะต้องรับภาระงาน มีผล
ให้การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่าช้า 
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สรุป 
 ผลการจัดการความรู้เรื่อง : วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรสายสนับสนุนของนาฏศิลปนครราชสีมา คือ ตัวชี้วัดความส าเร็จข องการจัดการความรู้  
(KNOWLEDGE MANAGEMENT – KM) เรื่อง วิธีการด าเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการจัดท าคู่มือ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เล่ม 
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โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY 

 
รุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
oum-em2526@hotmail.com 

 

บทสรุป 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงก าหนด
นโยบายให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตัวบุคคล ทั้งกับนักศึกษาและบุคลากร ส าหรับนักศึกษา
เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบน
พ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล มีการใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้องส่วนบุคลากรเพ่ือให้มีผลงานจากการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่หรือตามพันธกิจของหน่วยงานให้เกิดคุณภาพ  
 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( Chandrakasem Rajabhat 
University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY) จึงได้ถูกจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง
จากภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมและ
การปฏิบัติงานเชิงระบบคุณภาพ ที่ยึดหลักตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง; โครงการ CRU QA DAY จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากผลการด าเนินงานโครงการวันประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) 5 ปีที่ผ่านมามีผลการด าเนินงานและการตอบรับที่ดี มี
ผลงานคุณภาพของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น โครงการชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท “พ่ีสร้าง น้องสุข” 
เป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้อง ที่มีการประเมินผล และพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้รุ่นน้องท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้ทักษะกระบวนการท างานเชิงคุณภาพได้ เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมุ่งหวังว่าโครงการวันประกันคุณภาพ (CRU QA DAY) จะเป็น
เครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายด้านการ
จัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
  

Summary 
 Along with National Education Act, B.E. 2542 (1999) and Amendments (Second National 
Education Act, B.E. 2545  ( 2 0 02 ) ) had set the standard of education and educational quality 
assurance (QA), Chandrakasem Rajabhat University (CRU) has set the policy by giving an 
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importance with the QA to person that uses both students and university staff. For students, it 
proceeds along with the study management in 21st century that must have the ability for learning 
and self-development by nature and full of performance. Above this, they must have ability for 
communication, solution thinking, right decision on the basis of information and reason, including 
correct life skills. For university staff, it has the purpose for happen with the operation along with 
agency’s duty or mission for having the operation’s result with quality           
            With that reason, “Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA 
DAY” has handled for supporting to the students and university staff both inside university and 
education QA network exchange about the activity management and the quality systematical 
operation by using the principle of “ PDCA Quality Cycle” theory. It begins from planning, 
operation, supervision and improvement. So, “CRU QA DAY” Project is the tool for building the 
learning exchange activity about education QA between the network. The target group is CRU’s 
students & staff and education QA network institute. From CRU QA DAY working process through 
5  years, the result and feedback was well. The results of students’ working process was 
outstanding such as Project of “Rural Development Volunteer Camp” club names “Pi Srang – 
Nong Suk”. It’s the rural development volunteer camp from senior to the 1st year student which 
has continuously project’s development and evaluation, making them can learn qualitative 
working skill. 
         CRU intends that “CRU QA DAY” project will be the tool for making learning exchange with 
the students and staff both inside university and the network about activity management and the 
quality systematical operation that lead to development and good practice in the future.       
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา, วงจรคุณภาพ, ผลงานคุณภาพ 
 

บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก พ.ร.บ. ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเห็นความส าคัญและพยายามผลักดันให้
เกิดการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ผลการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงาน/บุคลากรยังน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติกันอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ความส าคัญแค่เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการ
สร้างเอกสาร/หลักฐานแสดง โดยมีผลงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ; การแยกส่วนระหว่างการปฏิบัติงาน
จริง กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดความคิดว่า “ระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษา เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ”; การให้ความส าคัญแค่ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา มากกว่าการน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามเจตนาของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 จากสภาพปัญหาด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ว่า “ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง" พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าเครื่องมือในการสร้ างกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ทั้งจากภายใน
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานเชิงระบบคุณภาพ ที่ยึดหลัก
ตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง อันจะส่งผลให้
เกิดผลงานคุณภาพ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem 
Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY)”ซึ่ง CRU QA DAY ได้น า KM tools คือ (1) 
ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice : Co P และ (2) Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการ
จัดกลุ่มท ากิจกรรมเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มาพบปะกันสม่ าเสมอ (Community) และมาพัฒนาวิธีการ
ท างานให้ดีขึ้น (Best practice) พร้อมทั้งมีการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 
เพ่ือยกระดับผลงานงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
จากผลการด าเนินโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) 5 ปีที่ผ่านมา มี
ผลการด าเนินงานและการตอบรับที่ดี ส่งผลให้บุคลากร/หน่วยงาน เริ่มเข้าใจระบบการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
PDCA โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้างนวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ
ในส่วนของนักศึกษา นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่นักศึกษาจัด มี
ประประเมินผล มีการถ่ายทอดข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้องอย่างเป็น
ระบบ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1) การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เ กษม  ( Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY) เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) มี 2 เครื่องมือ คอื 
  1.1) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) การก าหนดรูปแบบ (Concept) 
การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีวงจร
คุณภาพ PDCA ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อกระบวนการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่ง Concept 
ในแต่ละปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีดังนี้ 
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  ปี พ.ศ. 2556 การกระตุ้นให้นักศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมตามระบบและกลไก
คุณภาพ 
  ปี พ.ศ. 2557 การให้นักศึกษา และบุคลากรน าทฤษฎีการประกันคุณภาพไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็น
รูปธรรม 
  ปี พ.ศ. 2558 การท ากจิกรรมคุณภาพ ทั้งของนักศึกษาและบุคลากร 
  ปี พ.ศ. 2559 กระบวนการท าผลงานเชิงคุณภาพ ทั้งของนักศึกษาและบุคลากร 
  ปี พ.ศ. 2560 การใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
  1.2) มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากท่ีมีการก าหนดรูปแบบ (Concept) การจัด
กิจกรรมแล้ว ก็จะมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้แบบ Process Benchmarking เพ่ือดูกระบวนการของผลงาน 
และเปรียบเทียบคะแนนในการให้รางวัล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดขึ้น 
 ทั้งนี้  การให้รางวัลเป็นขั้นตอนของกระบวนการบริห ารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process : CMP) เพ่ือสร้างบรรยากาศ และเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 2) ผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 

เริ่มต้น 

ด าเนินงาน 

ส่งผลด าเนินงานตามแบบฟอร์ม เพื่อเข้าประกวด 

นักศึกษา/บุคลากร 
ปรับปรุงผลงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 

เพื่อส่งผลงาน 
เข้าประกวดในปีตอ่ไป 

คณะกรรมการ 

พิจารณาผลงาน 

Concept 

ประกวดในวันจัดโครงการ CRU QA DAY 

จัดนิทรรศการ น าเสนอด้วยวาจา 

การเรียนรู้ 

คณะกรรมการ 
ตัดสินผลงาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

รางวัล 

เผยแพร่ 

สิ้นสุด 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

หน่วยงานอื่น 
น าแนวคิด 

ดัดแปลง และ 
น าไปใช้ 

แนวปฏบิัติที่ดี 

นักศึกษา/บุคลากร 
ปรับปรุงผลงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 

เพื่อส่งผลงาน 
เข้าประกวดในปีตอ่ไป 

หน่วยงานอื่น 
น าไปใช้ 

แนวปฏบิัติที่ดี 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
1) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

รายการผลด าเนินงาน 
ครั้งที่ 1 

ปี พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 2 

ปี พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 3 

ปี พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 4 

ปี พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 5 

ปี พ.ศ. 2560 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 308 คน 346 คน 320 คน 332 คน 327 คน 
2. เครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

5 เครือข่าย 3 เครือข่าย 5 เครือข่าย 4 เครือข่าย - 
ไม่ได้เชิญ
เครือข่าย 

3. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง 
ผลงานคุณภาพของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับ 4.22 ระดับ 4.16 ระดับ 4.14 ระดับ 4.13 ระดับ 4.23 

4. แนวปฏิบัติ ด้านผลงาน
เชิงคุณภาพ 

1 เรื่อง 4 เรื่อง 6 เรื่อง 3 เรื่อง 2 เรื่อง 

5. ความพึงพอใจด้าน
รูปแบบการจัดงาน 

ระดับ 4.09 ระดับ 4.24 ระดับ 4.30 ระดับ 4.19 ระดับ 4.28 

6. ความส าเร็จภาพรวม ระดับ 4.20 ระดับ 4.22 ระดับ 4.26 ระดับ 4.16 ระดับ 4.23 
 
 2) ผลงานที่เป็นประโยชน์/แก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานที่มีอยู่เดิม 
 ผลงานบุคลากร/หน่วยงาน 
 บุคลากร/หน่วยงาน เริ่มเข้าใจระบบการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้าง
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ตัวอย่างผลงานอาทิเช่น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาออนไลน์ ส านักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นโปรแกรมที่
ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร เป็นต้น 
 ผลงานนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่นักศึกษาจัด มี
ประเมินผล มีการถ่ายทอดข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้อง ตัวอย่างผลงาน
อาทิเช่น โครงการทานตะวัน แหล่งเรียนรู้บ้านดิน ศาสตร์พระราชา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
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 3) ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความส าเร็จ 
 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้
เกิดความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขั้นตอนการน าเสนอผลงานคุณภาพบนเวที และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงความร่วมมือ และการ
ท างานอย่างมีระบบและมีขั้นตอนที่เริ่มจากการจัดท าแผนขั้นตอนด าเนินงานก่อนการปฏิบัติงานจริงของ
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ CRU QA DAY และเมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีกระบวนการ
ประเมินผล เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น น าไปสู่ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป (ครั้งที่ 6) 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

สรุป 
 บุคลากร/หน่วยงาน เริ่มเข้าใจระบบการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้าง
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และในส่วนของนักศึกษา นักศึกษา
สามารถสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่นักศึกษาจัด มีประประเมินผล มีการถ่ายทอด
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้องอย่างเป็นระบบ 
แนวทางที่พัฒนาในอนาคต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อยู่ระหว่างการผลักดันโครงการ CRU QA DAY สู่สมาชิกเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ CRU QA DAY ส่งผลต่อนักศึกษา
และบุคลากร จนสามารถน าความรู้ไปใช้ และพัฒนากระบวนการท างานอย่างชัดเจน โดยจะน ารูปแบบโครงการ 
CRU QA DAY ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในนามเครือข่ายภายใต้ชื่อโครงการว่า “วันประกันคุณภาพ QA DAY” 
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บทสรุป 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน : 
โครงการการพัฒนาหลักสูตรงานเชื่อมชั้นวางกระถางต้นไม้เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การจัดการ
ความรู้ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาครู  ให้สามารถใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและวิชา
ช่างอย่างบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการเป็นสื่อในการพัฒนา มีการถอดบทเรียนจากการด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี แนวปฏิบัติที่ดีที่น าเสนอในครั้งนี้ใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ครูช่างให้
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง ส.พัน 1 รอ. ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบ าบัดยาเสพติดหลังจากศาลแขวงตัดสินให้ เข้าบ าบัด หรือฟ้ืนฟู
ร่างกาย ได้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ ผลที่ได้ คือ การฝึกให้นักศึกษาพัฒนาโครงการฝึกอบรมโดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพ คือ การวางแผน(P) การด าเนินงานตามแผน(D)  การตรวจสอบผลการท างาน(C) 
และการปรับปรุงพัฒนางาน(A)  ท าอย่างต่อเนื่องหลายรอบจนงานส าเร็จ เริ่มจากการจัดท าโมเดลต้นแบบการ
ฝึกอบรมจากการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับสาขาที่ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ การออกแบบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ การน าหลักสูตรไปใช้จริง ส่งผลให้
นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าคู่มือการฝึกอบรม  การทดลองสอน ได้ฝึกการเก็บ
ข้อมูลจากผู้รับบริการ และสรุปผลการฝึกอบรมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการด าเนินการ และได้ฝึกการมีจิตอาสา
ในการเป็น “ผู้ให้” ความรู้และวิชาชีพช่างที่สุจริตแก่ผู้รับบริการ 
ค าส าคัญ : บริการวิชาการ, หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม, ประกันคุณภาพ 
 

Summary 
 The aim of the good guideline using the quality assurance method to develop the welding 
of tree vase holder shelf training course was used for the learning management to develop the 
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teaching materials to raise the student who in the faculty of education to use both teaching 
subject and technical subject by extracting the learning materials from the academic services for 
3 years. The short academic service course was made for the students in the first Signal Battalion, 
The King's guard, the place for drug rehab. 
 The result shows that the student can use the quality assurance process, Plan (P) Do (D) 
Check (C) and Action (A), repeatedly until completed the work. The work was started by create 
the prototype model from researching the users related to the department, develop the training 
course, examine the training course, create tools for the real training course, and use the real 
training course. Student have experience in development the course, creating the training manual, 
training practice, collecting and summarizing the results to improve the operation and practicing 
to be the volunteers as “the giver” who give both knowledge and technical skill to the users. 
Keywords : Academic Services, Industrial Engineering Course, Quality assurance 
 

บทน า 
 การจัดศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ 
สามารถบูรณการทั้งด้านช่างอุตสาหกรรมและวิชาชีพครู ให้น าไปประยุกต์ใช้ ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพ สามารถน าไปถ่ายทอดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีรายวิชาให้ศึกษา ทั้งรายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และรายวิชาชี พครู 
ซึ่งพบปัญหาในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  คือ ความไม่เชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้วิชาชีพครูและ
วิชาชีพช่าง(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2556 : 34) หลังจากนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงได้มีการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่สอนวิชาชีพครูและวิชาชีพช่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการพัฒนาให้นักศึกษา
ครูช่างมีความรู้ ความเข้าใจในการน าความรู้จากศาสตร์ทั้งสองไปใช้อย่างบูรณาการ จึงเริ่มที่การพัฒนาการสอน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  
 อาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงร่วมกันพัฒนาโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
สู่ชุมชน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.) เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบ าบัดยาเสพติด หลังจาก
ศาลแขวงตัดสินให้เข้าบ าบัด หรือฟ้ืนฟูร่างกาย ก่อนได้รับอิสรภาพ  และเมื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนา
นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองจากผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พบว่า ควรฝึกอาชีพด้านช่างให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง 
จึงได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางช่างและทางครูไปใช้ในการบริการวิชาการตามความ
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ต้องการของผู้รับบริการ และน าหลักสูตรที่พัฒนาเป็นคู่มือน าขึ้นเผยแพร่ทางเว๊ปไซต์ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมให้ผู้สนใจได้ศึกษา   
 บทความนี้ เขียนขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือใช้ในการบริการวิชาการที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 
เป็นต้นมา จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ส าหรับใช้
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้รับบริการ และเผยแพร่แนวปฏิบัติ
นี้ให้แพร่หลายต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ทางวิชาชีพครูและวิชาชีพช่างมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้
จัดท าโครงการบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน : โครงการการพัฒนาหลักสูตรงานเชื่อมชั้นวาง
กระถางต้นไม้ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมนี้ ใช้การจัดการความรู้ในการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการที่ต่อเนื่องมา 3 
ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 (เพชรา พิพัฒน์สันติกุล และคณะ, 2560. : 90)  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้
น ากระบวนการประกันคุณภาพมาขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะน าเสนอการน ากระบวนการ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 5 รอบ ดังนี้ 
การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ 

การน ากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การสร้างโมเดลต้นแบบเพ่ือการ
ฝึกอบรม 

1) ต้นแบบที่พัฒนาสอดคล้อง
กับสาขาท่ีเรียน 

2) วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

3) วิเคราะห์งาน 
4) ออกแบบและเขียนแบบ 
5) ทดลองสร้างโมเดลต้นแบบ

ตามท่ีเขียนแบบไว้ 
6) ตรวจสอบชิ้นงานเทียบกับ

แผนและฟังความเห็นของ
ผู้เกีย่วข้อง 

7) ปรับปรุงชิ้นงาน 
 

PDCA รอบแรก : การสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อการฝึกอบรม 
P ระดมความคิดในการพัฒนาต้นแบบโดยขอความคิดเห็นของ

สมาชิกภายในกลุ่ม และเครือข่าย คือ ผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จน
ได้แนวคิดในการพัฒนาต้นแบบ คือ ชั้นวางกระถางต้นไม้ เพราะ มีขนาด
เล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ต้นทุนต่ า สามารถใช้วัสดุ คือ เหล็กที่เหลือจากการ
ท างานมาใช้ได ้

 D เริ่มเขียนแบบ “ชั้นวางกระถางต้นไม้” และออกแบบการสร้าง
ชิ้นงาน โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมกันในการออกแบบและสร้างชิ้นงานนี้  

C ตรวจสอบชิ้นงาน “ชั้นวางกระถางต้นไม้” เพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของชิ้นงานที่ท าขึ้น เช่น การใช้ขนาดของเหล็กให้เหมาะสม และการปรับ
รูปแบบ   

A น าข้อมูลไประดมความคิดในการท าการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานอีก
รอบ จนได้ต้นแบบ 
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การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ 

การน ากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 
 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
1) วางแผนการพัฒนา

หลักสูตร 
2) เขียนโครงการ และ

น าเสนอ 
3) ตรวจสอบโดยฟังความเห็น

จากหลายฝ่าย ก าหนด
ตัวชี้วัด 

4) ปรับปรุงแก้ไข 

PDCA รอบสอง : การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการท าชั้นวาง
กระถางต้นไม้ 

P จากชั้นวางกระถางต้นไม้ที่เป็นต้นแบบ น ามาระดมความคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจากความคิดเห็นกับเพ่ือน ที่ปรึกษาและ
เครือข่าย  

D เริ่มเขียนโครงการฝึกอบรม “ชั้นวางกระถางต้นไม้” มาน าเสนอ  
C ตรวจสอบโครงการ โดยที่ปรึกษา และเพ่ือนๆค าแนะน า และช่วย

เสนอแนะ ตัวอย่างเช่น ปรับมุมชั้นวางกระถางต้นไม้จากด้านในมาด้าน
นอกและท าให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ 
      A ท าการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน และเขียนโครงการ อีกครั้ง ปรับปรุง
ต่อเนื่องจนกว่าจะได้มาตรฐาน 

การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 
1) วางแผนการน าไปใช้ 
2) ทดลองใช้กับเพ่ือนๆ 
3) ขอค าแนะน าจากผู้รู้ 
4) ปรับปรุงแก้ไข 

หมายเหตุ อาจต้องท าหลายรอบ
จนงานได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

PDCA รอบสาม : การน าหลักสูตรการท าชั้นวางกระถางต้นไม้ไป
ทดลองใช ้

P วางแผนทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม หลังจากที่ได้ แก้ไขชั้น
วางกระถางต้นไม้ต้นแบบ แก้ไขโครงการ และยกร่างคู่มือการฝึกอบรม  

D ทดลองฝึกอบรมกับเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน ตามคู่มือการฝึกอบรม 
โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ 

C ตรวจสอบโครงการ และชิ้นงาน โดยที่ปรึกษาโครงการช่วยให้
ค าแนะน า โดยให้ลดจ านวนชั้นที่วางกระถางต้นไม้ให้น้อยลง และให้จัดท า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยืดแกนกลางของชั้นวางกระถางต้นไม้เพ่ือความ
สมมาตร รวมทั้ง  มีขั้นตอนในการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานเชื่อม 
      A ท าการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน และคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้
ฝึกอบรมจริง ในภาคสนาม 
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การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ 

การน ากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการ
จับยืดชื้นงาน เนื่องจากการพัฒนา
งานต้นแบบมีชิ้นเดียว เมื่อท าการ
ฝึกอบรมต้องสร้างงานหลายชิ้น จึง
ต้องมีขั้นตอนนี้ เพ่ือให้งานทุกชิ้นมี
มาตรฐาน ซึ่งน ากระบวนการ
ประกันคุณภาพมาใช้เช่นเดียวกัน 

PDCA รอบส่ี : สร้างความพร้อมในการฝึกอบรมโดยการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการจับยืดชื้นงาน 

P เนื่องจากการฝึกอบรมต้องท าชิ้นงานตามต้นแบบจ านวน 5 
ชิ้นงาน จึงได้ปรึกษาที่ปรึกษาและเพ่ือนในกลุ่มงานเพ่ือออกแบบตัวจับยืด
ชิ้นงานให้งานทั้ง 5 ชิ้นได้มาตรฐาน ได้มุมและศูนย์กลางของแกนกระถาง
ต้นไม้ จึงเขียนแบบและตัวจับยืดชิ้นงานและก าหนดวัสดุที่ใช้ในการท า 

D ลงมือท าตัวจับยืดชื้นงาน เพ่ือเป็นตัวช่วยในการเชื่อมให้ไวยิ่งขึ้น  
C ตรวจสอบตัวจับยืดชิ้นงานว่าได้มาตรฐานและสามารถใช้ได้จริง 

เมื่อมีข้อบกพร่องปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือใช้จริงในการสอน  
      A ท าการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้สะดวกและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานในการฝึกอบรม 

การน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ 
1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) ฝึกอบรมตามที่เตรียมการ

อย่างเป็นระบบ 
3) ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รับความรู้จริง
ระหว่างอบรม โดยใช้การ
สังเกตและการพูดคุย
ระหว่างอบรม 

4) ประเมินความรู้และความ
พึงพอใจของผู้รับการ
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 

5) น าผลมาจัดท ารายงานเพ่ือ
ใช้ปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการรอบต่อไป 

PDCA รอบห้า : การน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียนวิวัฒน์
พลเมือง ส. พัน 1 รอ. 

P วางแผนในการฝึกอบรมภาคสนาม โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการเตรียมอุปกรณ์ ใบความรู้ ใบงานที่ใช้ในการฝึกอบรม แบบวัด
ความรู้และทักษะการปฏิบัติของผู้รับการฝึกอบรม และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

D จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่ โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง ส. พัน 1 รอ. โดยมีการทดสอบก่อนเรียน สาธิตขั้นตอนการเชื่อม
ให้ผู้รับการฝึกอบรมดู รวมทั้ง อธิบายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
งานเชื่อม  หลังจากนั้น ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ  โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 5 คน เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทุกคน มีการแบ่งความรับผิดชอบของนักศึกษาให้ดูแลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จนมั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีทักษะในงานเชื่อมและสามารถท าชิ้นงานได้ส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ 

C จัดทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการทดสอบหลัง
เรียนของผู้รับการฝึกอบรม และประเมินความเรียบร้ อยของชิ้นงาน 
รวมทั้ง ประเมินความส าเร็จของการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และตรวจแบบทดสอบ
ที่ผู้ฝึกอบรมได้ท าในท้ายกิจกรรม ผลคะแนนอยู่ในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ 
และประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ผลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารต้องการให้มหาวิทยาลัยน านักศึกษามาฝึกอบรมให้นักเรียนวิวัฒน์
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การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ 

การน ากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

พลเมืองอีกหลาย ๆ ครั้ง และนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองสัญญาว่า จะน า
ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพสุจริตต่อไป 

A  คณะท างานได้น าข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรม ไปเขียนรายงาน
และน าผลสรุปการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปแก้ไข เพ่ือจะน าไปพัฒนาในการ
เรียนรู้ของตนอง และเสนอแนะการท าโครงการในรุ่นต่อไป 

  
 จะเห็นได้ว่า วิธีการด าเนินงานได้จากการถอดบทเรียนของงานที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและใช้
กระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่น าไปใช้ได้อย่าง
ประกันคุณภาพ 
 

ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 1. ผลการถอดบทเรียนการใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกในการด าเนินการ  ทั้ง 5 วงรอบของการ
ประกันคุณภาพที่น าเสนอไว้ข้างต้น เป็นผลให้งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมน ามาใช้
ประโยชน์การพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมที่บูรณาการองค์ความรู้ทั้งวิชาชีพครูและ
วิชาชีพช่าง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ คือ การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารการจัด
การศึกษา  เพ่ือดึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความความรู้ทางวิชาช่าง มาจัดเป็นล าดับขั้นตอนในพัฒนา
กระบวนการให้บริการทางวิชาการ  
 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างานอย่างเป็นระบบที่รับประกันได้ว่า “งานได้ผล คนพอใจ”  เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผน  การประเมินผลการท างาน และการปรับปรุงพัฒนางานจนงาน และ
ท า PDCA อย่างต่อเนื่องหลายรอบ จนงานได้ผล  นอกจากนี้ ยั งได้ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน การน าวิชาชีพไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และยังได้
พัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการอาสาพัฒนาผู้อ่ืน โดยเฉพาะนักเรียนวิวัฒนาพลเมืองซึ่งได้รับบทเรียนในการท าผิด
กฎหมาย และก าลังได้รับโอกาสในการกลับสู่สังคมไว้มีอาชีพติดตัว   ทั้งยังได้มีประสบการณ์ในการสอน การท า
ความเข้าใจในการสอนมากขึ้น ได้เรียนรู้ถึงบทบาทความเป็นครู การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะของทั้งสอง
ฝ่าย เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น และมีการท างาน มีการซักถามเพ่ือให้เข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 3. การสร้างเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่
เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ส.พัน 1 รอ. ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบ าบัดยา
เสพติด หลังจากศาลแขวงได้ตัดสินให้เข้าบ าบัดหรือฟ้ืนฟูร่างกาย ได้น าไปใช้ประกอบอาชีพ ในแต่ละปีจะมีผู้เข้ามา
บ าบัดปีละ 3 รุ่น การที่มหาวิทยาลัยน านักศึกษาไปช่วยพัฒนาอาชีพนี้ นอกจากจะสร้างเครือข่ายแล้วยังช่วยให้
สังคมไทยมีคนดีที่มีวิชาชีพไปประกอบอาชีพสุจริตเพ่ิมข้ึนด้วย 
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 4. การเผยแพร่คู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้ผลการจัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่ผ่านการกลั่นกรองของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอบรม และได้เผยแพร่ทาง website ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.techedu.rmutk.ac.th/ wordpress/?page_id=3870  
จ านวน 11 รายการ 
 จากการสะท้อนผลการท างานของนักศึกษา พบว่านักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการทดลองสอน 
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องฝึกสอน  และการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสอนงานช่าง ซึ่งเป็นการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ  และที่ส าคัญนักศึกษากล่าวว่าได้ฝึกการมีจิตอาสาในการเป็น “ผู้ให้” ความรู้และ
วิชาชีพที่สุจรติแก่ผู้รับบริการ ในที่นี้ คือ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาบ าบัดยาเสพติด หลังจากศาลแขวง
ตัดสินให้เข้าบ าบัด หรือฟ้ืนฟูร่างกาย ก่อนได้รับอิสรภาพ จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษารู้สึกว่า ตน
ได้ท าประโยชน์ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้รับประโยชน์  และเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อม
ที่ท าให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต 
 นอกจากนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเขียนผลงานเข้าประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่
บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง  
    ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ได้ส่งโครงการบริการวิชาการ งานเชื่อมประยุกต์ :  พัฒนาหลักสูตรการท าชั้น
วางรองเท้าพร้อมที่นั่งเข้ารอบ 1 ใน 10 ทีมท่ีได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ จาก 42 โครงการที่เข้าร่วมประกวด  
    ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ส่งโครงการบริการวิชาการ : การชั้นวางกระถางต้นไม้  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศล าดับ 1 
 

สรุป 
โครงการนี้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ทั้งผลงาน คือ ชั้นวางกระถางต้นไม้ต้นแบบ  และ

หลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมคู่มือเพ่ือใช้ในการฝึกอบรม ที่ส าคัญ คือ การสร้ างคุณลักษณะนักศึกษา ในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม เสริมให้มีความรู้และทักษะของการท างานอย่าง
เป็นระบบ คือ การศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ การด าเนินงานตามแผน 
การประเมินผลการด าเนินงาน และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ยอมรับและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง  นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้การออกแบบหลักสูตร การจัดท า
โครงการ การน าไปใช้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ลงมื อ
ปฏิบัติจนเกิดทักษะ น าไปสู่การสร้างอาชีพของผู้รับการฝึกอบรมได้  นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย คือ ผู้บริหารของค่ายทหาร ส.พัน 1 รอ. และ
ผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อย่างต่อเนื่อง และเมื่อโครงการนี้  ส าเร็จแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจ ได้ความรู้ไปประกอบอาชีพ ผู้บริหารของหน่วยงานให้นักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปบริการ
วิชาการมีร่วมมือเป็นเครือข่ายในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้ 
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โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์  
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

Project development and propagate knowledge on commercial design to drive 
the economy of the community by using design technology 
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บทสรุป 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณาการโดย
ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มของผู้น านักศึกษาโดยมีอาจารย์
เป็นผู้คอยเสนอแนะ ท าให้เกิดโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงานจริง 
ซึ่งจัดเป็นโครงการที่ได้น าโจทย์จากชุมชน มาสู่ห้องเรียน และจากห้องเรียนสู่การถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาสู่
ชุมชนภายนอก โดยนักศึกษาแต่ละคนจะน าความรู้มาเข้าสู่กระบวนการทางการจัดการความรู้โดยอาศัยเครื่องมือ
ต่าง ๆ ของการจัดการความรู้ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาของทางคณะ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง โดยจากการจัดโครงการดังกล่าว ท าให้ทางชุมชน ได้รับความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโล ยี
ทางการออกแบบและยังมีการสร้างเครื่อข่ายวิสาหกิจระหว่างชุมชน และการน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางเชิง
พาณิชย์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการท างานแบบเป็นกลุ่ม 
โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพ่ือน ามาประยุกต์ในเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Summary 
This project had brought the needs of the community to the classroom and from the 

classroom transfers of knowledge to the community.  Each student was bring knowledge into the 
knowledge management process. By using various tools, students of this faculty and students of 
the Lao National University are completing the task.  This project gave the community new 
knowledge in design technology and also established the enterprise networks between the 
communities, not only that, this project also brought the knowledge to the commercial used.  
This exchange of knowledge could be apply to a field work and taught the students how to 
become a team player and listen to other. 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีทางการออกแบบ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สถาปัตยกรรม     

องค์ความรู้  
 

บทน า 
 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ กิจกรรม
ของชีวิตประจ าวัน ดังนั้นในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตลอดจนถึงภาคการศึกษา จึงต้องมี
ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ       

ในอดีตรูปแบบของการเรียนการสอนของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษาภายในชั้นเรียนใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้
คะแนนเมื่อนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นงานตามโจทย์เสร็จสิ้นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัว
นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ในด้านเดียว ท าให้ตัวนักศึกษาเองไม่เคยท างานแบบมีประสบการณ์จริง 

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดมความคิด
กับทางนักศึกษา โดยการจัดเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยการใช้เครื่องมือ (KM TOOL) มาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ท าให้มีมิติในการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น และมีการน า
รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ากับสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือ
สังคม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับตัวนักศึกษา รวมถึงยังเป็นการถ่ายถอดองค์
ความรู้ด้านการออกแบบจากนักศึกษาของทางคณะให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดหนองคาย และผู้พิการ
ท่อนล่าง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก (PDCA) 
  มีชั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

Plan (การวางแผน)  
ในขั้นตอนการวางแผนนี้ได้แบ่งเป็น 4 แนวทางประกอบด้วย 
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1. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจากวิสาหกิจชุมชน        
จ.หนองคาย มาสู่บทเรียนโดย ให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาไปสู่การพัฒนาชุมชนและน า
ผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดกับวิสาหกิจชุมชน จ.หนองคาย โดยใช้การบริการวิชาการโดยอาจารย์ภายใน
คณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะน านักศึกษาลงพ้ืนที่จริงในชุมชน 

3. ศึกษาความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย และ คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ให้แก่ผู้เข้าอบรม  

4. จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุมชน และ
ผลที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

Do (การปฏิบัติ) 
ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี้ 
1. ตัวแทนของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาคอยช่วยให้ค าปรึกษาในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้   

2. ตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาน าข้อสรุปที่ได้การการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไป
ถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป 

3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้านสินค้าบรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้น
ถิ่น สภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน และความพร้อมของสถานที่จัดอบรม ที่จังหวัดหยองคาย เพ่ือ
น ามาท าการแบ่งการเรียนการสอนโดยในโจทย์จริงจากพ้ืนที ่

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจความต้องการ และปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับ ม.แห่งชาติลาว 
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4. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงรายละเอียด และสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน นักศึกษาลง
พ้ืนที่จริงที่ จังหวัดหนองคาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเตรียมความพร้อม ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 

 
5. นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงที่ สถานที่จัดโครงการ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองคาย  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาไปเป็นที่ปรึกษา โดยการแบ่งกลุ่มตามความช านาญด้านการออกแบบของ
นักศึกษา 

6. ให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือ (KM 
TOOL) ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ มาเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม 
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7. มีผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ทางด้านการออกแบบที่ได้รับ ในแต่ละสาขาความรู้ มาลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการทบทวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับมาลงมือปฏบิัติจริง โดยมีนักศึกษาคอยให้ค าแนะน า 

 
8. หลังจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบมีการน าผลงานที่ผู้เข้ารับ

การอบรมได้ท าจริง สู่การประกวดทางด้านการออกแบบ ตามหัวข้อของแต่ละกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การน าความรู้สู่การประกวดภายในกิจกรรม 

 
9. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับทางชุมชนเพ่ือ

น าไปใช้ในการผลิตจริง 
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Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 
 แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถ
ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบพ้ืนฐาน ที่สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
3. จากการจัดกิจกรรมนักศึกษายังได้รับแนวคิดและเทคนิคทางด้านการออก จากเพ่ือนต่าง

สถาบัน เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเอง 
4. นักศึกษาน าผลงานได้ ของผู้เข้ารับการอบรมมาน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคนิค

ทางด้านการออกแบบต่าง ๆ ที่ได้ท าการถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้แก่นักศึกษาใน
ชั้นเรียน 

Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ) 
 แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้านของการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการพัฒนาชุมชน 

2. นักศึกษาน าโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพ่ือไปปรับเป็นหัวข้อในการท าวิจัยในรายวิชาการ
ท าสารนิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาสืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพ่ือน ามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน หรือ
การน าไปสู่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนต่อไป 

4. การน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดในโครงการต่อ ๆ ไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าตัวแทน
นักศึกษา กับทางอาจารย์ผู้สอน หากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้  
 1. ผลท่ีได้รับสู่นักศึกษา  
  1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเป็น
การทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง  
  1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง  
  1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ้นและน าไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน  
  1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม  
  1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถน าไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน  
  1.7 นักศึกษาสามารถน าแนวทางนี้สู่การต่อยอดในอาชีพอิสระ  



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

869 

  1.8 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบและความช านาญจากการที่น าความรู้
ถ่ายทอดต่อ 
  2. ผลท่ีได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  
  2.1 มหาวิทยาลัยและคณะได้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.2 มหาวิทยาลัยและคณะเป็นที่รู้จักของสังคมซ่ึงจะน าไปสู่ชื่อเสียง  
  2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พ่ึงของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน  
  2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา การวิจัย การ
บริการวิชาการ เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น  
 3. ผลท่ีได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น  
  3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมท างานเพ่ิมเติม  
  3.2 ประหยัดงบประมาณด าเนินงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์  
  3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างาน  
 4. ผลท่ีได้รับกับผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการอบรม  
  4.1 ได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ที่เพ่ิมขึ้น 
รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ  
  4.2 ผู้ประกอบการที่น าสินค้ามาเข้าร่วมการออกแบบ จะได้รับการออกแบบจากทั้งผู้เข้ารับการ
อบรม และนักศึกษาของทางคณะ เพ่ือที่จะสามารถน าไปผลิตจริง 
  4.3 ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม 
  4.4 ได้ต้นแบบโฮมสเตย์จากอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  4.5 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  
  4.6 ได้เป็นผู้ก าหนดงานตามความต้องการของตนเอง 
  4.7 ได้รู้จักและเริ่มพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การค้าขาย ระหว่างประเทศ 
 5.  นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
  5.1  ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ขวดน้ า บรรจุภัณฑ์ใหม่ ถุงบรรจุข้าวสาร เป็น
ต้น 
  5.2 ในด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการออกแบบ 
เป็นต้น 
  5.3 ในด้านของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้จากการเรียน วิชาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางผังบริเวณ มาด าเนินการพัฒนาแบบบ้านโฮมสเตย์ โดยการขึ้นแบบโมเดล 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1) ความมุ่งม่ัน และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา  

โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
สาขาสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือสังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากส ารวจพบว่าร้อยละ 98 
ของนักศึกษาต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี้  และด าเนินกิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถท าให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หากขยายความจากผู้
ที่ต้องการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาในส่วนนั้นมีภาระด้านการท างานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวหรือไม่
สามารถลางานได้  

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดังนั้นการ

ด าเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนหากเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็ให้การเอ้ือเฟ้ือเวลาและอุทิศตนเพ่ือความช่วยเหลือหากเป็น
ประโยชน์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเช่นกัน  

3) ผู้ประสานงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้ประสานงานและองค์กรท้องถิ่น และสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือกับทางคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของการให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข  
ปัญหา อุปสรรค  
แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านการวางแผนพัฒนา ที่ออกเป็นที่ประจักษ์ของ

กลุ่มอาชีพและผู้ประสานงาน อย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี้  
1. ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงท าให้การแลกปลี่ยนเรียนรู้ยังมีความแตกต่างของชิ้นงาน

อยู่  
2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้เสียเวลาเพิ่มข้ึน  
3. การลงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้มีระยะเวลาที่น้อยเกินไป จึงท าให้ องค์ความรู้บางอย่าง ยังไม่ได้

ถ่ายทอดออกไป 
4. ผู้เข้าอบรมมีพ้ืนฐานความรู้ในด้านการออกแบบไม่เท่ากัน จึงเป็นอุปสรรคต่อจ านวนเวลาในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
แนวทางการแก้ไข  
1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอก และสอบถามข้อสงสัย

ต่าง ๆ จากทางอาจารย์ประจ าวิชา 
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2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
3. เพ่ิมการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น 

 
เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ที่ใช้ในกิจกรรม (KM TOOL) 
 ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice, การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After 
action review, การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ : Retrospect, เพ่ือนช่วยเพ่ือน : Peer Assist, การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ : Action Learning, การสอนงาน : Coaching, การเป็นพ่ีเลี้ยง : Mentoring 
 
ความท้าทายในการด าเนินกจิกรรมในอนาคต 
 จากการด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความท้าทายต่อไป คือ การเข้าไปด าเนินกิจกรรมร่วมในด้านการบูรณาการร่วม
ระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาลาว และนักศึกษาญี่ปุ่น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเข้าสู่การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ท าให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหมู่นักศึกษา หรืออาจารย์มีค วามส าคัญ
อย่างมาก เพราะจะเป็นการระดมความคิดเพ่ือที่จะท าให้กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วง ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั้นปีต่อไปสามารถด าเนิการต่อยอดจากผลงานการออกแบบในด้านของ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันใน
รูปแบบที่เป็นสากลมากข้ึนดังนั้นความท้าทายต่อไป ดังนี้คือ  
 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล  
 2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน  
 3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน  
 4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่การค้า 
 5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา 
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โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดา้นการออกแบบ 
สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง 
Project develop community packaging with designing technology case study 

Thalay-noi community, Rayong province 
 

นางสาวกนกนาท  ทรัพย์พานิช1 
นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์2 

นายสุดทีร่ัก  ทองขวัญใจ3 
นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม4 
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2นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบบรรจภุัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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บทสรุป 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณา
การโดยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มของผู้น านักศึกษาโดยมี
อาจารย์เป็นผู้คอยเสนอแนะ ท าให้เกิดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการออกแบบ สู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
 กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ ไปกับ
ปฏิบัติงานจริง จากโจทย์จริงภายในชุมชน โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่เป็นของตนเอง หรืออาจได้รับ
โจทย์ที่ต้องท างานโดยการใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ (KM TOOL) เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง โดยจากการ
จัดโครงการดังกล่าว ท าให้ทางชุมชน ได้รับการออกแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถน าไปผลิตจริงและ
น าไปสู่การขับเคลือนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถ
น าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการท างานแบบเป็นกลุ่ม โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพ่ือน ามา
ประยุกต์ในเกดิผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

874 

Summary 
 From The exchange of learning activities by using the integration principle, students got 
the experience from the real work and the real world with the lecturer as a adviser. That was 
how the project develops community packaging with designing technology started. Students got 
the problem from Thalay-Noi community by applying knowledge management tools to complete 
the project. As a result, this project propeled the economy of this community. Working as a team, 
by listening to each other was the main idea of this project    
ค าส าคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การบูรณาการ  เศรษฐกิจชุมชน  เทคโนโลยีด้านการออกแบบ  ความยั่งยืน 
 

บทน า 
 วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะเป็น
การจัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษาภายในชั้นใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้
คะแนนเมื่อนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นงานตามโจทย์เสร็จสิ้นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัว
นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ในด้านเดียว โดยที่ตัวนักศึกษาเองไม่เคยท างานแบบมีประสบการณ์จริง 
 ซึ่งต่อมาทางนักศึกษาของทางคณะ ได้พบว่าวิธีในการสอนดังกล่าว ในบางครั้งอาจไม่สามารถน าไปใช้ใน
สถานประกอบการได้จริง เพราะเนื่องด้วยผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบมานั้น ตอบโจทย์แต่เพียงผู้สอนอย่างเดียว
ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ผู้ซื้อในตลาดเลย เพราะ “สินค้าที่ขายได้นั้นบางครั้งไม่จ าเป็นต้องมี
ความสวยงามเสมอไป แต่ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง”  
 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดมความคิด
กับทางนักศึกษา โดยการจัดเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยการใช้เครื่องมือ (KM TOOL) มาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทีม และการรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม และมีการน ารูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ากับสภาพ
ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือสังคม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับตัว
นักศึกษา รวมถึงยังเป็นการพัฒนาและถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบจากนักศึกษาของทางคณะให้กับ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคือ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง 
 

วิธีการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก( PDCA) 
 มีชั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 Plan (การวางแผน)  
 ในขั้นตอนการวางแผนนี้ได้แบ่งเป็น 3 แนวทางประกอบด้วย 
 1. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจากชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัด
ระยอง มาสู่บทเรียนโดย ให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาไปสู่การพัฒนาชุมชนและน าผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน 
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 2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยได้น าชุมชน ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง โดยใช้การบริการ
วิชาการโดยอาจารย์ภายในคณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะน านักศึกษาลงพ้ืนที่จริงในชุมชน 
 3. จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุมชนและผลที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผน ดังนี้ 
 1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  
  1.1 ความต้องการของนักศึกษา  
  จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเริ่มกระบวนการใน
เบื้องต้นพบว่า นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานที่จริงผสมผสาน
กับการเรียนรู้ร่วมกับการน าทฤษฎีประยุกต์  
  1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา  
การที่จะน านักศึกษาเข้าสู่พ้ืนที่จริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียนการสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ทั้งนี้
ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมได้แก่ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4   
  2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน  
 ในการจะท าโครงการสิ่งที่ส าคัญส่วนหนึ่ง คือการลงพ้ืนที่ส ารวจความพร้อมของชุมชน เนื่องจากรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบมานอกจากจะตรงตามความต้องการของชุมชน ยังต้องสามารถผลิตได้จริงตาม
งบประมาณที่ผู้ประกอบการแต่ละคนมี เพราะถ้าเกินงบประมาณผลงานที่นักศึกษาออกแบบ ก็จะได้ได้ลงสู่ตลาด
จริง 
 3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับการพัฒนาประเทศในด้านวิชาชีพบน
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพ่ิม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม บริการงานวิชาการและการศึกษาที่
มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯยังมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็นสังคมผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิชาชีพที่ด าเนินงานสอดรับกับความต้องการ
ของชุมชน 
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 Do (การปฏิบัติ) 
 ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. ตัวแทนของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน โดยมี อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาคอยช่วยให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชา 
 

2. ตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาน าข้อสรุปที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอด
ต่อให้กับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการด าเนิน
กิจกรรมในขั้นต่อไป 

3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษา ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้าน สินค้าบรรจุภัณฑ์ วัสดุพ้ืนถิ่น 
และสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน เพ่ือน ามาท าการแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์จริงจากพ้ืนที่ 

4. ด าเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนน าผลงานไป
น าเสนอท่ีชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง 

5. นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงที่ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไปเป็นที่
ปรึกษา 
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ภาพที่ 2 นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงภายในชุมชน 

 
6. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการออกแบบในด้านบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการในชุมชนผู้เป็นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้ผ่านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ 
 

7. ให้นักศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของเจ้าของสินค้า 
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ภาพที่ 4 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตามค าแนะน าของผู้ประกอบการ 
 

8. มีการจัดการแลกเปลี้ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิคและแนวทางต่าง ๆ ในการ
ออกแบบผลงานโดยนักศึกษาท่ีมีความช านาญในแต่ละการออกแบบประเภทสินค้า 

9. หลังจากการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาได้น าผลงานต่าง ๆ มาน าเสนอในรูปแบบการจัด
นิทรรศการ 

10. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับทางชุมชนเพ่ือน าไปใช้ใน
การผลิตจริง 

 Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 
 แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 
 1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละคน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการในชุมชน 
 3. การที่ผลงานของนักศึกษาได้ถูกน าไปใช้จริง ทั้งภายในชุมชนและการค้าขาย 
 4. นักศึกษาน าผลงานที่ส าเร็จแล้วมาน าเสนอ ให้อาจารย์ประจ าวิชาดูในชั้นเรียน หลังจากเสร็จกิจกรรม 

 Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ) 
 แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้านของการบริการวิชาการและการพัฒนา
ชุมชน 
 2. นักศึกษาน าโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพ่ือไปปรับเป็นหัวข้อในการท าวิจัยในรายวิชาการท าสาร
นิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาข้อมูลต่าง ๆ  
 3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพ่ือน ามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน หรือการน าไปสู่
งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนต่อไป 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าตัวแทน
นักศึกษา กับทางอาจารย์ผู้สอน หากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้  
 1. ผลท่ีได้รับสู่นักศึกษา  
  1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเป็น
การทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง  
  1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง  
  1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน  
  1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม  
  1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถน าไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
  1.7 นักศึกษาสามารถน าแนวทางนี้สู้การต่อยอดในอาชีพอิสระ  
  2. ผลท่ีได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  
  2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ  
  2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็นที่รู้จักของสังคมซ่ึงจะน าไปสู่ชื่อเสียง  
  2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พ่ึงของชุมชน  
  2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา การวิจัย การ
บริการวิชาการ เครื่องข่ายองค์กรท้องถิ่น  
 3. ผลท่ีได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น  
  3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมท างานเพ่ิมเติม  
  3.2 ประหยัดงบประมาณด าเนินงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์  
  3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างาน  
 4. ผลท่ีได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชน  
  4.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
  4.2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม 
  4.3 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  
  4.4 ได้เป็นผู้ก าหนดงานตามความต้องการของตนเอง 
 5.  นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
 ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สินค้าระลึกในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ข้าว บรรจุภัณฑ์ขนมจาก 
บรรจุภัณฑ์น้ าพริกต่าง ๆ  บรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร เป็นต้น 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1) ความมุ่งม่ัน และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา  
 โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
สาขาสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือสังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากส ารวจพบว่าร้อยละ 98 
ของนักศึกษาต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี้  และด าเนินกิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถท าให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หากขยายความจากผู้
ที่ต้องการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาในส่วนนั้นมีภาระด้านการทางานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวหรือไม่
สามารถลางานได้  
 2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดั งนั้นการ
ด าเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนหากเป็นการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
นอกจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็ให้การเอ้ือเฟ้ือเวลาและอุทิศตนเพ่ือความช่วยเหลือหากเป็นประโยชน์และ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเช่นกัน  
 3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถิ่น 
  ผู้ประสานงานและองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั้งใน
ด้านของการให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ   
 4) กลุ่มอาชีพชมุชน  
 จากความต้องการการพัฒนาตนเองของกลุ่มอาชีพจึงน ามาสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษารวมถึง กลุ่มอาชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษาเป็นขวัญและก าลังใจในค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนพัฒนา นอกจากนั้นกลุ่มอาชีพยั งเปรียบเสมือนครูผู้ชี้แนวทางให้
ข้อมูลเช่นกัน 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 ปัญหา อุปสรรค  
 แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ออกเป็นที่ประจักษ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประสานงานอย่างไรก็ดี
ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี้  
 1. ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันท าให้งานที่ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้สอนถึงแม้
ผู้ประกอบการจะยอมรับในผลงานนั้น  
 2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้เสียเวลาเพิ่มข้ึน  
 3. กลุ่มอาชีพให้เวลาหลังจากการพบปะกัน น้อยเกินไป  
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 4. นักศึกษายังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเท่าที่ควรท าให้นักศึกษาออกแบบตามอารมณ์ท าให้ผู้สอนต้องชี้แจง
เพ่ิมเติมท าให้ต้องเพ่ิมเวลาสอนส่งผลให้ความเข้มข้นในการตรวจงานลดลง  

 แนวทางการแก้ไข  
 1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอก และสอบถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ จากทางอาจารย์ประจ าวิชา 
 2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
 3. เพ่ิมการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
 
เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ที่ใช้ในกิจกรรม (KM TOOL) 
 ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice, การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After 
action review, การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ : Retrospect, เพ่ือนช่วยเพ่ือน : Peer Assist, การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ : Action Learning, การสอนงาน : Coaching, การเป็นพ่ีเลี้ยง : Mentoring 
 

สรุป 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเข้าสู่การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภายในหมู่นักศึกษา หรืออาจารย์มี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นการระดมความคิดเพ่ือที่จะท าให้กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วง ได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั้นปีต่อไปสามารถด าเนิการต่อยอดจากผลงานการออกแบบในด้านของ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นการแข่งขันใน
รูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นความท้าทายต่อไป ดังนี้คือ  
 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล  
 2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน  
 3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน  
 4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่การค้า 
 5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา 
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บทสรุป 
 หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด เป็นโครงงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด เพ่ือน าหุ่นยนต์มาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า
เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด และเป็นการลดความสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยหุ่นยนต์มีระบบขับเคลื่อน ชุดแขนกล
และปืนยิงแรงดันน้ าที่สามารถท างานโดยการควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรลแบบมีสายที่สามารถควบคุมระบบ
ขับเคลื่อน ชุดแขนกลและปืนยิงแรงดันน้ า เมื่อผู้ควบคุมต้องการสั่งการท างานต่าง ๆ ของระบบหุ่นยนต์สามารถ
สั่งงานผ่านรีโมทคอลโทรลได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยระบบจะมีไฟสัญญาณเพ่ือแสดงสถานะพร้อมท างานของปืน
ยิงแรงดันน้ า และจะมีสัญญาณภาพส่งมายังผู้ควบคุม ณ บริเวณท่ีปลอดภัย  
 ผลจากการทดลองพบว่าหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดนั้น สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
เจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด ได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น  และยังลดต้นทุน
ในการน าเข้าของหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ค าส าคัญ : หุ่นยนต์  รีโมทคอลโทรล  แขนกล  ระบบขับเคลื่อน 
 

Summary 
 Robot control system to collect and destroy the bomb is a project that developed by 
students from Computer Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, the purpose of this project was invented the robot control system to collect, 
recover and destroy explosives. Making the robots work in the recovery and destruction of 
explosives, reduce the loss of workers. The robot has a propulsion system, Mechanical arm and 
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pressure guns can be operated by remote control. A wired remote control can control the drive, 
Mechanical arm and pressure gun. When the controller wants to operate the robot system, it can 
be operated via the remote control in a safe distance. The system will have a light to indicate 
the ready status of the gun pressure. The signal is sent to the controller at a safe place. 
 The results showed that the robot collected and destroyed the explosives can help 
workers and staff to save and destroy explosives more safely for life and property. It also reduces 
the cost of importing expensive robots from abroad. To be used during the operation of the staff. 
Key words : robot, remote control, mechanical arm, propulsion system 
 

บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะการวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และในหลายพื้นที่ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ชุดเก็บ
กู้และท าลายวัตถุระเบิดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดั งกล่าว ในขณะที่ท าการเก็บกู้วัตถุระเบิดแต่ละครั้ง 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเสี่ยงอันตรายสูงในการเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งอาจเกิดการสูญเสียได้ทุกขณะ จึงท าให้
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจแทนมนุษย์ได้ เพ่ือลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
ในขณะปฏิบัติภารกิจ 
 หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดเป็นทางเลือกหนึ่งของหน่วยงานและองค์กร ที่น ามาช่วยลดความเสี่ยง
ของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน แต่ด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูงและงบประมาณในการจัดหาที่จ ากัด จึง
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดในกองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด แต่หุ่นยนต์ที่ถูกประดิษฐ์
ขึ้นนั้นมีระบบการควบคุมด้วยรีโมทแบบปุ่มกดซ่ึงไม่สามารถปรับความเร็วการบังคับของทิศทางได้และมีขนาดใหญ่ 
ท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ดังนั้นด้วยความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่หน่วย EOD กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดขึ้น ซึ่งได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่เก็บกู้และท าลาย
วัตถุระเบิดภายใต้งบประมาณที่จ ากัด แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถเทียบเท่าหุ่นยนต์ซึ่งมีราคาแพงและ
น าเข้าจากต่างประเทศ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการรวบรวมความรู้จากผู้เชียวชาญทางด้านการ
สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์หน่วยงาน EOD (Explosive Ordnance Disposal) เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลาย
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วัตถุระเบิด ด้วยกระบวนการสั่งงานผ่านรีโมทคอลโทรลได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยระบบจะมีไฟสัญญาณเพ่ือแสดง
สถานะพร้อมท างานของปืนยิงแรงดันน้ า และจะมีสัญญาณภาพส่งมายังผู้ควบคุม ณ บริเวณที่ปลอดภัย  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนาและสร้างระบบตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด 
   จากการศึกษาข้อมูลระบบหุ่นยนต์ พบว่าหุ่นยนต์ที่มีใช้อยู่ต้องใช้รีโมทแบบปุ่มกดและมีสายไฟหลายเส้นเพ่ือ
บังคับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานและไม่สามารถปรับความเร็วจากการกดปุ่ม
ได้เพียงครั้งเดียวและหุ่นยนต์ยังไม่มีระบบท าลายวัตถุระเบิดและแขนกลที่สามารถหยิบจับวัตถุได้ จึงท าให้เกิด
ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ขั้นตอนการก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 
     จากปัญหาการใช้งานของระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดแบบทั่วไป สามารถระบุประเด็นสิ่ง
ที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้   
  1)  ประเด็นปัญหา  

-  หุ่นยนต์ต้องใช้รีโมทแบบปุ่มกด 
-  มีขีดจ ากัดในการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ 
-  ไม่มีระบบท าลายวัตถุระเบิดและแขนกล 

  2)  ความต้องการของระบบ สามารถระบุความต้องการของกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ดังนี้ 

- ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduinoBoard Mega 2560 ส าหรับเป็นหน่วยประมวลผล
กลางของระบบ  

- ชุดรีโมทคอลโทรลแบบมีสายโดยประยุกต์ใช้ JoyStick PlayStation 2 
- จอแสดงผล LED และกล้องมองหลังของรถยนต์แบบวัดระยะได้ ใช้ส าหรับแสดงผลต่างๆ 
- บอร์ดควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ ใช้ส าหรับควบคุมการขับเคลื่อนของ

หุ่นยนต์ 
- อุปกรณ์ตัดต่อวงจร RelayBoard 12 โวลต์ 4 ช่องสัญญาณ เพ่ือใช้ในการจุดฉนวนให้ปืน

ยิงน้ าแรงดันสูงท างานและใช้สลับกล้องมองหลังของรถยนต์ 
 3. การออกแบบ 
 ระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดมีการควบคุมระบบทั้งหมดผ่านรีโมทคอลโทรล ในการควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบอิสระ จะมีกล้องมองหลังของรถยนต์ติดอยู่กับด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพ่ือใช้แสดงผล
มายังจอภาพแอลอีดีของผู้ใช้งาน โดยหุ่นยนต์จะติดตั้งชุดแขนกลและปืนยิงน้ าแรงดันสูง เพ่ือใช้ในการเก็บกู้และ
ท าลายวัตถุระเบิดผ่านรีโมทคอนโทรลทั้งหมด โดยแสดงภาพรวมและรายละเอียดจากผังบริบท แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด 
 
 การออกแบบระบบทางด้านฮาร์ดแวร์โดยมีโครงสร้างฮาร์ดแวร์ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  โครงสร้างระบบหุ่นยนต์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 4. การพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
 การท างานของระบบทางด้านซอฟต์แวร์ ขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาระบบทางด้านซอฟต์แวร์
เป็นขบวนการแสดงผลของระบบการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้ าและการสลับกล้องของหุ่นยนต์ 
ซึ่งเป็นการบังคับรีโมทคอลโทรลจากผู้ใช้งานในการก าหนดค าสั่งต่าง  ๆ และมีแสดงสัญญาณภาพมาแสดงยัง
จอมอนิเตอร์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงระดับในการยิงปืนแรงดันน้ าและแสดงภาพในขณะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ การ
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ก าหนดเงื่อนไขของระบบซึ่งจะประกอบด้วยระบบขับเคลื่อน ได้แก่ การปรับระดับความเร็วและการบังคับทิศทาง
อย่างอิสระ ระบบชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้ าและการสลับกล้อง 
 ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์   ผู้ใช้งานท าการเลื่อนปุ่มของรีโมทตามค าสั่งที่ต้องการ โดยการเลื่อนปุ่มบังคับ
บนรีโมทได้อย่างอิสระเพ่ือท าการบังคับหุ่นยนต์ แสดงดังภาพ 

 

   

R1 L1

R2 L2

 
ภาพที่ 3 เลื่อนปุ่มรีโมทอย่างอิสระ   ภาพที่ 4 การกดปุ่มรีโมทบังคับมอเตอร์แขนกล 
           เพื่อบังคับหุ่นยนต ์ 
  
 

     
 

ภาพที่ 5 การกดปุ่มของรีโมทเพื่อยิงปืนแรงดันน้ า  ภาพที่ 6 ปุ่มรีโมทบังคับมอเตอร์แขนกล B 

 
 

Pin 9
Pin 10
Pin 11
Pin 12

                             
 

ภาพที่ 7 การเช่ือมต่อของบอร์ดประมวลผลกลางกับบอรด์มอเตอร์ไดรเวอร์ 
 
 

Pin 36

                             4           

Pin 37

 
ภาพที่ 8 การเชื่อมต่อของบอร์ดประมวลผลกลางกับบอรด์รเีลย์ 

หมนุเข้าแขนกล B หมนุออกแขนกล B 

 
หมนุเข้าแขนกล A หมนุออกแขนกล B 

 

กล้อง 

1 กล้อง 

หมนุออก 

หมนุเข้า 

หมนุออก 

หมนุเข้า 
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ภาพที่ 9 ภาพรวมหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบดิ              ภาพที่ 10 บอร์ดควบคุมอุปกรณภ์ายใน 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 หลอดไฟแสดงสถานะปืนยิงแรงดันน้ า              ภาพที่ 12 สวิตซไ์ฟเปิดและปิดระบบควบคุม 
 

      

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 กล้องมองหลังรถยนต ์          ภาพที่ 14 กล้องมองหลังรถยนต ์
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5. ประเมินผลการท างานของระบบ 
นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิตและทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ EOD เพ่ือวัดประเมิน

ประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุมทั้งหมด และ โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานจริงของกองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  11 คน สรุปผลการประเมินได้ดังตารางที่ 1 
 
 

 

 จากตารางที่ 1 แบบสอบถามจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด 
โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43 
 

ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลที่ได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดขึ้น เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด โดยสามารถควบคุมการท างานต่างๆ ผ่านรีโมทคอลโทรล ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมระบบขับเคลื่อน ระบบแขนกล ปืนยิงแรงดันน้ าและการสลับกล้องรถยนต์ โดยส่งสัญญาณภาพ
มายังจอมินิเตอร์ที่อยู่กับผู้ควบคุมหุ่นยนต์และมีสถานะการท างานของปืนยิงแรงดันน้ าขณะพร้อมใช้งานผ่าน
หลอดไฟ LED 
 การทดลองระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดนั้นคณะผู้วิจัยได้ท าการสร้างการควบคุมของรีโมท
คอลโทรลแบบไร้สาย เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและสะดวกต่อการใช้งานของระบบหุ่นยนต์ ส าหรับลักษณะของ
หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด ดังภาพ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.              

     1.1 วสัดุอุปกรณ์มีความแขง็แรงคงทน 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3.91 0.54

     1.2 ขนาดและน ้าหนักของหุ่นยนตมี์ความเหมาะสม 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3.55 0.52

2.        ใ     

     2.1 ควบคุมทิศทางของหุ่นยนตไ์ดอ้ยา่งอิสระผา่นรีโมทคอลโทรล 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4.73 0.47

     2.2 หุ่นยนตส์ามารถปรับความเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4.36 0.50

     2.3 สามารถควบคุมแขนกลให้หยบิหรือจบัวตัถุ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4.36 0.50

     2.4 ปืนยงิแรงดนัน ้ามีประสิทธิในการยงิท่ีแมน่ย  า 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4.82 0.40

     2.5 ความจุของแบตเตอร่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4.45 0.82

     2.6 ความปลอดภยัของหุ่นยนตต่์อการใช้งาน 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4.55 0.52

3.             ใ          

     3.1 หุ่นยนตมี์ประโยชน์ต่อการใช้งานของเจา้หน้าท่ี 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.91 0.30

     3.2 ใช้ในการศึกษาและพฒันาระบบงาน 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4.64 0.50

4.43 0.13   

      / ู             
 ู             

                      ธ               ็ ู                     

x̄ SD
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ภาพที่ 15 ลักษณะของหุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด 
 
             

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ EOD ร่วมทดสอบและประเมินระบบ 
 

หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดได้ผ่านการทดสอบและทดลองใช้งานพบว่า ระบบควบคุมหุ่นยนต์เก็บ
กู้และท าลายวัตถุระเบิดโดยการใช้รีโมทคอลโทรลในการบังคับหุ่นยนต์ ได้ทั้งการควบคุมแบบใช้สายและควบคุม
แบบไร้สายพบว่าระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานจริงต่อเจ้าหน้าที่เก็บกู้
วัตถุระเบิดของหน่วยงาน EOD ตามคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถน าจอยสติก (JoyStick PlayStation 2)มาดัดแปลงให้เป็นรีโมทคอลโทรลระบบหุ่นยนต์ 
ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านสายรีโมทคอลโทรลส าหรับควบคุมระบบหุ่นยนต์เนื่องจากจอยสติกมีความอิสระใน
การบังคับทิศทางและการใช้งาน โดยใช้สายแลนชนิด CAT5E เป็นสายในการส่งสัญญาณไปยังบอร์ด 
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Arduino Mega 2560 เพ่ือประมวลผลและส่งค่าสัญญาณไปยังมอเตอร์ไดรเวอร์ให้ท าการควบคุม
ทิศทางหรือความเร็วของมอเตอร์เกียร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

2. สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อน โดยการโยกปุ่มรีโมทได้อย่างอิสระ ทั้งเดินหน้าตรง  ถอยหลังตรง 
เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถอยหลังเลี้ยวซ้าย ถอยหลังเลี้ยวขวา หมุนรอบตัวเองด้านซ้าย หมุนรอบตัวเอง
ด้านขวา 

3. สามารถสั่งควบคุมระบบแขนกลด้วยรีโมท โดยการกดปุ่ม R1,L1 เพ่ือควบคุมมอเตอร์ B  และปุ่ม 
R2,L2 เพ่ือควบคุมมอเตอร์ A หากต้องการหยิบจับหรือปล่อยวัตถุต้องสงสัยต้องกดปุ่มลูกศรซ้ายและ
ขวา 

4. สามารถควบคุมปืนยิงแรงดันน้ าด้วยรีโมท โดยการกดปุ่ม X และ SELECT พร้อมกัน เพ่ือท าการส่ง
สัญญาณไปยังบอร์ดรีเลย์ให้จุดฉนวนปืนยิงแรงดันน้ า 

5. สามารถควบคุมการการใช้งานของกล้องวงจรเพ่ือดูภาพวัตถุระเบิดโดยการควบคุมการสลับกล้องด้วย
รีโมท เพ่ือท าการสลับสัญญาณภาพให้เป็นกล้อง 1 หรือกล้อง 2 ซึ่งจะมีสัญญาณจากรีโมทคอลโทรล
ส่งไปยังบอร์ดรีเลย์ 4 ช่องสัญญาณ ใช้ในการสลับสัญญาณภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

6. สามารถใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะ ที่ได้ท าการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพ่ือท า
การตรวจวัดระยะของวัตถุท่ีอยู่บริเวณด้านหน้าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะได้รับค่าจากการสะท้อนของ
วัตถุ ในระยะที่ผู้ ใช้ งานก าหนดไว้ เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะสามารถส่งสัญญาณดิจิตอลไปยัง
ไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอนโทรเลอร์สั่งการให้บอร์ดมอเตอร์ไดรเวอร์ส่งค่าสัญญาณให้มอเตอร์
เกียร์หยุดการท างาน ท าให้หุ่นยนต์ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ยังคงถอยหลังและบังคับได้อย่าง
ปกต ิ

จากผลการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์
เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดดังกล่าว ท าให้หน่วยเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิดในกองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ยอมรับและเห็นถึงการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์การใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่  ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน  และช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนอย่างปลอดภัย
ต่อชีวิต 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
1. จากผลของการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือการพัฒนาต่อด้วยกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากงานที่ปฏิบัติ

จริงของหน่วยงาน EOD (Explosive Ordnance Disposal) สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้ว
สรุปผลก าหนดความต้องการส าหรับพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ร่วมกันกับนักศึกษาอีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลให้
ค าปรึกษาตลอดการพัฒนาระบบและร่วมทดสอบการใช้งานระบบควบคุมหุ่นยนต์ และประเมินการท างานของ
ระบบเพ่ือน ามาปรับปรุงให้ตรงกับรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ EOD น าไปปฏิบัติใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน 

2. นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติ
ภารกิจต่อของหน่วยงานได้จริง 
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
1. การท างานส่วนการควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ช่วงทดสอบช่วงแรกการท างานส่วนของการ

เคลื่อนไหวไม่สามารถปรับระดับความเร็วของหุ่นยนต์ได้ แก้ปัญหาโดยเพ่ิมค าสั่งในการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการ
ปรับระดับความเร็วของหุ่นยนต์ 

2. ปัญหาในการควบคุมระบบบางครั้งมีสัญญาณรบกวนจากบอร์ด Arduino ในขณะที่มีการส่งสัญญาณ
ภาพมายังจอมอนิเตอร์ที่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนสายสัญญาณภาพจากสายสัญญาณธรรมดามาเป็นสายที่
มีฉนวนห่อหุ้ม 

3. การท างานส่วนการควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ บางครั้งหุ่นยนต์เกิดการกระตุกในขณะไม่ได้บังคับ
รีโมทคอลโทรล แก้ปัญหาโดยน าตัวเก็บประจุ (Capacitor) มาต่อคร่อมในรีโมทคอลโทรล 
 

สรุป 
หุ่นยนต์เก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด มีการท างานผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการท างานแบบ 2 

รูปแบบ คือ สามารถควบคุมผ่านรีโมทแบบใช้สายและแบบไร้สายได้ โดยเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน EOD และสถาบันการศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
ห้องเรียนน าไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานได้จริงของ
หน่วยงาน จากการด าเนินงานพบว่าหน่วยงาน EOD ของกองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความร่วมมือกับการ
ให้ข้อมูล การทดสอบ การประเมินผลของระบบเป็นอย่างดี การแลกเปลี่ยนความรู้หน่วยงานและนักศึกษาท าให้
เกิดการน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้หน่วยงาน
น าไปใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด 
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The Development of Product from Palm Sagu (Metroxylon sagu). 
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บทสรุป  
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาไทยจากผู้รู้ หมอพื้นบ้าน ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
ไทย ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน จากการที่นักศึกษาได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน มีการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าได้ใช้ยางจากสาคู ทาใบหน้าให้ขาวนวล หลังจากกลับจากท าไร่ท านา ซึ่งท า
ให้นักศึกษามีแนวคิดในการน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมาพัฒนาและสร้างมูลค่า และการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง โดยจากการศึกษาพัฒนาพบว่ายางสาคูมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ส าคัญใน
กระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้สีผิวหมองคล้ า ทางผู้วิจัยจึงน าสารสกัดจากที่ผ่านการทดสอบ
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในรูปแบบโลชั่นบ ารุงผิว และมีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคง
ตัวของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์  จากงานวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นการสร้าง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการน าภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 

Summary 
  Thai traditional medicine department, Rajamangala university of technology Srivijaya 
promote about the student learn the thai traditional from the knower. Thai wisdoms. 
Knowledgeable elders interview tells that they take clear face skin from applying palm Sago 
(Metroxylon sagu) powder after gardening. Students develop and value create for this benefit 
wisdom and natural resources. We founded that Metroxylon sagu starch inhibited Tyrosinase 
which is important enzyme in melanin pigmentation creates dark skin. Researchers developed 
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active Metroxylon sagu extraction toward cosmetic in form of skin lotion, evaluated in physical 
description, product stability test and irritation test. This research make innovation form local 
wisdom to alternative cosmetic 
ค าส าคัญ (Keywords) : สาคู (Sago, Metroxylon sagu), ไทโรซิเนส (Tyrosinase) 
 

บทน า  
สาคู (Metroxylon sagu Rottb.) วงศ์ARECACEAE จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของภาคใต้ 

ส่วนต่างๆของสาคูสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายประการโดยอาศัยภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เช่น 
คนในชนบทใช้ใบสาคูเย็บเป็นจากส าหรับมุงหลังคาและกั้นฝาบ้าน เนื้อในของส่วนล าต้นใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ แป้ง
จากส่วนของล าต้นเป็นอาหารของมนุษย์และใช้ในอุตสาหกรรม อีกท้ังยังใช้เป็นยารักษาโรคจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
โดยใช้ยางจากสาคูรักษาเริม ทาใบหน้าให้ขาวนวลหรือรักษาสิว ฝ้า รากแขนงใช้รักษาอาการปวดศีรษะ ผล ใช้
รับประทานมีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อย สามารถลดความดันโลหิตสูงและรักษาอาการโรคเบาหวานได้ (นิพนธ์ , 2550) 
และจุดประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการหาลู่ทางใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ว่าสามารถ
น ามาพัฒนาเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางเพ่ือบ ารุงผิวขาวได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่น าส่วนล าต้น
หรือยางของปาล์มสาคูมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 

ปัจจุบันเครื่องส าอางจากสารสกัดพืชสมุนไพรก าลังเป็นที่นิยม สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจึงถูก
น ามาศึกษาเป็นล าดับแรก ๆ เพ่ือใช้คัดเลือกหาประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพรแล้วน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาวิธีการสกัดสารจากปาล์มสาคูเพ่ือหาสารส าคัญทางด้าน
เภสัชวิทยาในส่วนต้นและส่วนยางของปาล์มสาคูเพ่ือน าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส หากพบว่าสารสกัด
ส่วนใดของปาล์มสาคูมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดี จะได้น าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือบ ารุงผิวขาวต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน   
กระบวนการและวิธีการด าเนินการในอดีต 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มชาวพ้ืนบ้าน บ้านกะโสมเหนือ ต.กะปาง ต าบลทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช การน าสาคูมาใช้ประโยชน์ซึ่งทางชุมชนมีการผลิตแป้งสาคู ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการ
น าส่วนอ่ืนของต้นสาคูมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางผู้อาวุโสในชุมชนที่มีประสบการณ์การใช้ยางสาคูได้ให้ข้อมูลว่าใน
อดีตชาวไร่ ชาวนา  ใช้ยางสาคูในการน ามาทาผิวหน้า เพ่ือบ ารุงให้ผิวให้ขาวนวล แก้ฝ้า หลังจากการไปออกแดด
ด านา  

กระบวนการที่ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ 
1. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) 
ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของสาคูเพ่ือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพกับชาวบ้านและหมอพ้ืนบ้านชุมชนกะโสมเหนือ ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเรื่องการน ายางสาคู
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มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

2. ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson Learned and Best Practices Databases) 
จากการที่ผู้วิจัยผ่านการเรียนวิชาเคมี และวิชาพฤกษเคมีมาแล้วท าให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการสกัดสาร                 

และการทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ส าคัญในกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุ
ท าให้สีผิวหมองคล้ า ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสกัดสารในรูปแบบต่างๆ โดยได้มีการปฏิบัติ
จริง และมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแลในการสกัดทุกขั้นตอนได้ องค์ความรู้และแนวทางความส าเร็จที่เกิดจาก
การเรียนวิชาดังกล่าวจึงเป็นจุดเด่นที่ส าคัญที่ท าให้ผู้จัดท าโครงการสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ 

3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) 
ในการด าเนินการครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้เรียนเชิญ อาจารย์ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขา

การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเนื่องจากอาจารย์
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องส าอาง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าและค าปรึกษา รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์
ต่างๆแก่ผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี 

ขั้นตอนการด าเนินงานจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้งานด าเนินไป
ตามขึ้นตอน หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือแล้วในการสกัดสารทางผู้วิจัยมีปัญหาเรื่องตัวท าละลาย เนื่องจากการใช้ตัว
ท าละลายที่ไม่เหมาะสมท าให้สาคูไม่มีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทางอาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะน าให้ผู้วิจัยลด
ความเข้มข้นลง แต่ผลคือสาคูยังไม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะน าให้เปลี่ยนตัวท า
ละลายใหม่โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายซึ่งมีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และในการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นจากยาง
สาคูนั้น ทางผู้วิจัยมีปัญหาในการผลิตเนื้อโลชั่นซึ่งบางสูตรอาจจะหนืด และเหลวจนเกินไป จึงได้รับค าแนะน าใน
การปรับสูตรโลชั่นให้เหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

4. เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) และการสอนงาน (Coaching)  
ในการท างานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และการ

ทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางผู้วิจัยไม่มีประสบการณ์ในการทดสอบในหัวข้อ
ดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษารุ่นพ่ีและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าการประเมิน
คุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ คอยให้
ค าแนะน า และช่วยเหลือการค้นหาอาสาสมัคร 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
จากการที่สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้น านวัตกรรมที่

เกิดขึ้นสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่น คือ สาคู เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอ่ืนๆ ต่อไปได้ในอนาคตเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด และพัฒนานักศึกษาให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาการ
ท างานได้อย่างแท้จริง 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

896 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  
ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาที่สามารถเปลี่ยนความรู้ทางด้านทฤษฎีมาสู่นวัตกรรมในรูปแบบ

ต่างได้ ซึ่งทางสาขาการแพทย์แผนไทยได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยซึ่ งเป็นการเรียนรู้ที่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
การลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน กับผู้รู้  หมอพ้ืนบ้านใน

ช่วงแรกหมอพ้ืนบ้าน และชาวบ้าน มีความกังวลและไม่เชื่อมั่นในการพูดคุยเพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา ทางอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในการเข้าไปคุยเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างหมอพ้ืนบ้าน 
ชาวบ้าน และนักศึกษา 
 

สรุป  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มสาคูนั้นประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้งานที่มีคุณภาพและสามารถใช้

งานได้จริง ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และมีขั้นตอนที่ชัดเจน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้มีประสบการณ์และผู้ใช้งานจนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ
อย่างรวดเร็ว เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีของผู้วิจัยและผลงานที่เกิดจากการ
ด าเนินการ ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  
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บทสรุป 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่ง
ดีๆ รอบ ๆ ตัว  เรื่องเล่าเร้าพลัง  การสอนงาน  การสร้างฐานความรู้  การทบทวนสรุปบทเรียน  การเรียนรู้ร่วมกัน
หลังงานเสร็จ การประยุกต์ใช้ Intranet และ Web  อีกท้ังใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System 
development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ด้วย E-R Model และออกแบบรายงานที่
เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สร้างระบบจ าลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม AppServ 
2.5.10 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลวัด ต านานและความเชื่ออย่างเป็นระบบและ
มีโครงสร้าง ง่ายต่อการเข้าถึงอยู่ในรูปสื่อดิจิตอล เผยแพร่ได้กว้างไกลช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความ
เชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

Summary 
Analysis and design of database system for temple, legends and beliefs to support the 

cultural tourism. Through the learning process in the 21st century. By using KM Tools Appreciative, 
Inquiring, Storytelling, Coaching, Knowledge Bases, After action review or AAR and Intranet or Web. 
The use of information system development process SDLC (System development Life Cycle) in 
the analysis and design of database with E-R Model and design appropriate reports using Adobe 
Dreamweaver CS6. Create a server program simulation system with AppServ 2.5.10 in the system 
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analysis and design. The information storage temple, legends and beliefs a systematic and 
structured, Easy to access in the form of digital media. Dissemination, Public relations cultural 
attractions and information are reliable. Benefits to the user database system temple, legends 
and beliefs. To support cultural tourism in Nakhon SI thammarat province. 
ค าส าคัญ  ระบบฐานข้อมูลวัด   ต านานและความเชื่อ   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
Key word Database system Temple,  Legends and Beliefs,  Cultural Tourism 
 

บทน า 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยวโดยมีการก าหนดในแผนพัฒนาของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยการบัญญัติแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร์โบราณ ศาสนสถานและประเภทวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา ร วัด
เจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดวังตะวันตก เป็นต้น (แผนพัฒนาสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557) 
 นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 1,800 ปี มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา มรดกทางวัฒน ธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม  มีทั้งต านาน ความเชื่อและเรื่องเล่าที่น่าสนใจ  ต านานเป็นนิยายหรือเรื่องเล่า
ที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนหาต้นตอไม่ได้ และมีเนื้อหาเพ่ืออธิบายที่มาของสิ่งต่าง ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ 
ที่คนในสมัยก่อนยังไม่สามารถเข้าใจได้ ต านานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต านานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ต านานเกี่ยวกับสถานที่ และต านานเกี่ยวกับบุคคล ต านานความเชื่อมักเป็นค าสอนตามหลักพุทธศาสนาถูกจัดเก็บ
ประวัติ เรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้ที่วัด และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลผู้สูงอายุ ยากต่อการเข้าถึง เพราะฉะนั้ นการจัดการ
ความรู้ที่อยู่ในผู้สูงอายุ จึงควรมีการจัดกิจกรรมการถอดความรู้และจัดเก็บในสื่อดิจิตอลเพื่อการแบ่งปัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและเผยแพร่ได้กว้างไกลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การ
พิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดระบบการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล การน าเอาเทคโนโลยีมาท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวาง
มากข้ึน ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว  และช่วยประหยัดต้นทุน
ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ การมีเว็บไซต์ส าหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โดยอาศัยการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตัวสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัจจุบันได้พบเห็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ จ านวนมาก (วนิดา บุตตะมา, 2555)   
 ผู้พัฒนาเป็นเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และก าลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ต านาน ความเชื่อ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดนคศรีธรรม
ราช โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมชน ผู้สูงอายุ พระ ผู้น าศาสนา เพ่ือให้ออกแบบระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้ด้วย
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM) น ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วยกระบวนการ SDLC ในลักษณะ
ของฐานข้อมูลที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับต านานและความเชื่อของวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบอยู่ในสื่อดิจิตอลที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการ 
 สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือฝึกบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ โดยการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) ควบคู่กับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งมี
จุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ไข หรือพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรโดยใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยน าเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ (KM Tools) มาใช้ ได้แก่ 

1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว (Appreciative Inquiring) ผู้พัฒนาระบบได้ร่วมงานกิจกรรมทางศาสนา
ที่วัด มักมีพระและผู้สูงอายุเล่าเรื่องราวในอดีต ต านานและความเชื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงเกิดความคิดวิเคราะห์ต่อ
ยอดเพ่ือพัฒนาโครงงานในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 ผลจากการท า KM tools ท าให้ได้หัวข้อในการพัฒนาโครงงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) ได้จัดการความรู้ด้วยการเล่าเรื่องโดยพระผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในวันพระ
วันที่มีกิจกรรมทางศาสนา 
 ผลจากการท า KM tools สามารถสกัดความรู้เกี่ยวกับต านานและความเชื่อที่อยู่ในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ความความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เล่าเรื่อง  

3. การสอนงาน (Coaching) มีการสอนงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดย
ใช้กระบวนการ SDLC โดยมีเนื้อหา (Content) ข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ อยู่ในระบบ เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ผลจากการท า KM tools ท าให้ได้แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัดต านานและ
ความเชื่อที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ประสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อมูลต านานและความเชื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
โดยการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง ต านานและความเชื่อเข้าสู่ฐานความรู้หรือระบบฐานข้อมูลวัด ต านาน
และความเชื่อ 
 ผลจากการท า KM tools ได้ความรู้ประวัติวัด ต านานและความเชื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ง่ายต่อการเข้าถึง สะดวกต่อการเผยแพร่  

5. การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ร่วมกับ 
ผู้สูงอายุ พระ ผู้น าชุมชน และอาจารย์ที่ปรึกษา ทบทวนการออกแบบระบบรวมถึงข้อมูล ต านานและความเชื่อ 
เพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื้อหา  
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 ผลจากการท า KM tools ได้มีการทวนสอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง เพ่ิมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. Intranet & Web มีการออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สามารถท างานในลักษณะออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย สามารถเข้าถึงไ ด้ง่าย 
สะดวก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้กว้างไกล 
 ผลจากการท า KM tools ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Model) ดังภาพ 

ภาพที่ 1 แสดง E-R ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างของเมนูหลัก 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลต านานและความเชื่อ 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการบันทึกข้อมูลวัด 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้สกัดและถอดความรู้จากผู้สูงอายุ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 2. เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ไม่ให้สูญหาย 
 3. เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปให้ศึกษา 
 4. ได้ระบบฐานข้อมูลต านาน และความเชื่อของวัด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ 
 5. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1.ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สูงอายุในท้องถิ่น 
 3. ผู้พัฒนาระบบก าลังศึกษาอยู่สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 
ปัญหา และอุปสรรค 

- ไม่มี  - 
 

สรุป 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ต านานและความเชื่อ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน คณะสงฆ์ ผู้สู งอายุ โดยใช้ 
KM Tools ที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้วย
การสอนแบบโครงงาน (project based) และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคม 
 

บรรณานุกรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2557) แผนพัฒนาสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
วนิดา บุตตะมา.2555 . ความส าคัญของเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 

https://www.gotoknow.org/posts/503459 
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ภาคผนวก 
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Data Dictionary 
1. temple (ข้อมูลวัด) 
ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 t_id รหัสวัด Text 3 PK 
2 t_name ชื่อวัด Text 30  
3 t_vill หมู่ที่ Text 3  
4 t_subdis ต าบล Text 20  
5 t_district อ าเภอ Text 20  
6 t_sect นิกาย Text 20  
7 t_type ประเภทวัด Text 10  
8 t_set วันที่ก่อตั้ง Date -  
9 t_founder ผู้ก่อตั้ง Text 30  
10 t_territory อาณาเขต Text 30  
11 t_detail รายละเอียด

ประวัติวัด 
Text 250  

12 t_believe เรื่องเล่า
ประวัติวัด 

Text 250  

13 t_picture รูปภาพ Attachment   
14 t_picture1 รูปภาพ1 Attachment   
15 t_picture2 รูปภาพ2 Attachment   
16 t_picture3 รูปภาพ3 Attachment   

 
2. holy (ข้อมูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์) 
ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 h _id รหัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Text 5 PK 
2 h_name ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Text 40  
3 h_believe ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Text 250  
4 h_picture รูปภาพ Attachment   
5 h_Picture1 รูปภาพ1 Attachment   
6 h_Picture2 รูปภาพ2 Attachment   
7 h_Picture3 รูปภาพ3 Attachment   
8 t_id รหัสวัด Text 3 FK 
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3. tradition (ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม) 
ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 tra_id รหัสประเพณีวัฒนธรรม Text 3 PK 

2 tra_date วันที่ Date   
3 tra_name ชื่อประเพณี Text 30  
4 tra_detail รายละเอียดของ

ประเพณี 
Text 250  

 
4. Data (ผู้ให้ข้อมูล)  

ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 d_id รหัสผู้ให้ข้อมูล Text 3 PK 

2 d_date ชื่อ Text 30  
3 d_name สกุล Text 30  
4 d_vill หมู่ที่ Text 3  
5 d_subdis ต าบล Text 20  
6 d_district อ าเภอ Text 20  
7 d_provin จังหวัด Text 50  
8 d_status สถานะ Text 20  
9 d_tel เบอร์โทร Text 10  
10 d_email อีเมล Text 30  
11 d_line ไลน์ Text 30  
12 d_picture รูปภาพ Attachment   

 
5. building (ข้อมูลปูชนียวัตถุ) 
ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 b_id รหัสปูชนียวัตถุ Text 5 PK 
2 b_name ชื่อปูชนียวัตถุ Text 50  
3 b_location ต าแหน่งที่ตัง้ Text 50  
4 b_when เกิดข้ึนเมื่อ Text 50  
5 b_picture รูปภาพ Attachment   
6 b_picture1 รูปภาพ1 Attachment   
7 b_picture2 รูปภาพ2 Attachment   
8 b_picture3 รูปภาพ3 Attachment   
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ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
9 t_id รหัสวัด Text 3 FK 
10 b_legend ต านานเกี่ยวกับ 

ปูชนียวัตถุ 
Text 250  

 
6. list (รายการประเพณีวัฒนธรรม) 

ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 t_id รหัสวัด Text 3 PK 
2 tra_id รหัสประเพณีวัฒนธรรม Text 3 PK 
4 detal รายละเอียดประเพณี Text 250  
5 li_picture รูปภาพ Attachment   
6 li_picture1 รูปภาพ1 Attachment   
7 li_Picture2 รูปภาพ2 Attachment   
8 li_picture3 รูปภาพ3 Attachment   
9 li_picture4 รูปภาพ4 Attachment   
10 li_legend ต านานเกี่ยวกับประเพณี Text 250  

 
7. legend (รายการต านานและความเชื่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

5 t_id รหัสวัด Text 3 PK 
6 d_id รหัสผู้ให้ข้อมูล Text 3 PK 
1 l_ legend ต านาน Text 250  
2 l_believe ความเชื่อ Text 250  
3 l_narrative เรื่องเล่า Text 250  
4 l_type ประเภท Text 20  
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Analysis and design of information systems to support ecotourism 
 

ชวิศา ราชพิบูลย์ (Chawisa Ratpiboon)1  
มณทาทิพย์ ยอดไสว (Montatip  Yodsawai)2   
อรวดี เหมทานนท์ (Ornwadee Hamtanon)3 

กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tonyliemnak)4  
1นักศึกษา chawisaratpiboon@gmail.com 

2นักศึกษา tan.montatip@gmail.com 
3นักศึกษา Ornwadee28493@gmail.com 

4อาจารย์ kan.kuakul@gmail.com 
นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

 

บทสรุป 
การวิ เคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
และแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (2561 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบน
พ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอา
นวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) และใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่งดีๆรอบตัว เพ่ือนช่วยเพ่ือน ศึกษาดูงาน แหล่งผู้รู้ในองค์กร การเป็นพ่ีเลี้ยง 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาตรฐานเปรียบเทียบ Internet web การทบทวนหลังการปฏิบัติหรือถอดบทเรียน การ
เรียนรู้ ร่วมกันหลังงานเสร็จ  วิ เคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้  E-R Model โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver cs6 ในการออกแบบรายงาน สร้างระบบจ าลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม AppServ 2.5.10 การ
พัฒนาระบบมีการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างง่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้เกิดคุณภาพสร้างมูลค่าแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

Summary  
Analysis and design of information systems to support ecotourism in Nakhon SI Thammarat 

province. To support tourism development plan, the national competent authority (2560 – 2564) 
1  strategic importance to the development of quality tourist attractions. Tourism products and 
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services achieve balance and sustainable development plans, and Nakhon SI Thammarat (2561 – 
2564) strategic issues that tourism development 2 on Basic Buddhism. Nature and culture strategy 
3 . 1  infrastructure development area attractions and facilities for tourism standards. Using the 
principle of participation (Participatory Action Research: PAR) and KM Tools as follows: Find the 
good stuff around Friends help friends. Study on enterprise knowledge sources to become a 
trainer How to practice Internet standards to compare web behind or practice review lessons. 
Learning together after the work is done. Database analysis and design using the E-R Model 
program Adobe Dreamweaver cs6  in the report design. Create a system to simulate the server 
with AppServ 2 . 5 . 1 0  development system is collected, the collection, processing and 
dissemination of data, information systems, allowing the user to access the desired information 
easily and develop information systems to support eco-tourism, quality value to Nakhon SI 
Thammarat province. 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
 

บทน า 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนนั้ น จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หลากหลาย ทั้ง
ทะเล ภูเขา ประเพณี  วัฒนธรรม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติน้ าตกสี่ขีด เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ มีต้นน้ าล าธาร
และพันธุ์ไม้ที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว (ณรงค์ บุญสายขวัญ, 2547) 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกแห่งการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (บุญพา ค าวิเศษณ์, 2557) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขา
สูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เขาใหญ่ เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขา
ช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ โดยสูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล า
ธารที่ส าคัญประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่ส าคัญและมีค่า ทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นจ านวนมาก
และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เช่น ดีบุก แบไรต์ วุลแฟรม เป็นต้น โดยลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
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1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 
เขตเทือกเขาตอนกลางอยู่ระหว่างที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออกและที่ราบเชิงเขาตะวันตกมีอณาเขตตั้งแต่

ตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใต้สุด ยอดเขานครศรีธรรมราชมียอดสูงสุดคือเขาหลวง รัฐบาลส่งเสริมให้อนุรักษ์เขา
ดังกล่าวนี้เป็นเขตป่าจึงจะตั้งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
อุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นต้น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจึงมี
ชุมชนอยู่ระหว่างภูเขาและเชิงเขาตอนกลางส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม พ้ืนที่ในเขตนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม
ประกอบด้วย ป่าไม้ น้ าตก และล าธารที่ใสสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้อ าเภอที่อยู่ในเขตนี้ได้แก่อ าเภอ พรหมคีรี ลานสกา ร่อนพิบูลย์ 
จุฬาภรณ์ และ กิ่งอ าเภอนบพิต า (อโณทัย และคณะ, 2552)  

2. บริเวณท่ีราบชายฝั่งด้านตะวันออก 
เป็นที่ราบมีอณาเขตตั้งแต่เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออกจนถึงชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ าล าคลองที่มีต้นน้ าบริเวณเทือกเขาลงสู่ทะเลหลายสายอยู่ตลอดทั้งปี และบางตอนเป็นป่าพรุ
ขนาดใหญ่เขตที่ราบนี้มีพ้ืนที่ตั้งแต่ตอนเหนือสุดของจังหวัดและค่อยมีอาณาเขตกว้างข้ึน เมื่อลงไปทางทิศใต้เหมาะ
ส าหรับการท านาท าสวนเลี้ยงสัตว์และท าการประมง ชายฝั่งเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นเป็นที่ตั้งของอ าเภอ ขน
อม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม (อโณทัย และคณะ, 2552) 

3. บริเวณท่ีราบด้านตะวันตก 
มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูกมีอนาเขตจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไปทางตะวันตกต้นน้ าจากเชิงเขาด้านนี้

ไหลลงสู่ทะเลอันดามันเป็นแม่น้ าตรังและไหลลงสู่อ่าวไทย คือ แม่น้ าตาปี นอกจากจะเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
แร่ธาตุแล้ว ยังมีการท าสวนยางพารามากที่สุดของจังหวัด อ าเภอที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอ
ฉวาง เขตท่ีราบเชิงเขาด้านนี้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอ
ที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ าเภอพิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง บางขัน ถ้ าพรรณรา นาบอน และกิ่งอ าเภอช้างกลาง (อโณทัย 
และคณะ, 2552) 

การประยุกต์ใช้สารสนเทศช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จากแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้
บุคคลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มีอิสระที่จะเลือกและกระท าการใดๆ 
รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมออนไลน์ ใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานรวมไปถึงความสามารถในการที่จะมีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากขึ้น โดยใช้ KM Tools ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่ง
สง จ.นครศรีธรรมราช 

ผู้พัฒนาก าลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ KM Tools ร่วมกับหน่วยงาน
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อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้ได้ระบบสารสนเทศข้ึนมาเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่พักที่กิน ฯลฯ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการรายงานผล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง แม่นย า และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ระบบที่ง่าย
สะดวก ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบจึงได้
คิดริเริ่มที่จะพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มากท่ีสุด 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ผู้พัฒนาได้ใช้ KM Tools หลายรูปแบบร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอ
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยว ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว : Appreciative Inquiring หรือสุนทรียสาธก ผู้พัฒนาระบบได้น า KM 
Tools ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งมีสายน้ าที่ล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคน
ในอ าเภอทุ่งสง อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ผู้พัฒนาระบบจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ระบบสารเทศในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว  

2. เพ่ือนช่วยเพ่ือน : Peer Assist  เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้องมาเล่าเรื่องหรือประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่พัก ร้านอาหาร มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลให้
ค าแนะน าข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น จึงได้ข้อมูลจากการเล่าเรื่องและประสบการณ์เพ่ือน าไปออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม   

3. การศึกษาดูงาน (Study tour) หรือ สุนทรียทัศนา ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยง จึงได้เรียนรู้และประสบการณ์จริงของเจ้าหน้าที่โดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ท่องเที่ยวเข้าใจถึงปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

4. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) ผู้พัฒนาระบบได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอ
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมาปรับใช้ในระบบสารเทศได้ 
เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์มีความน่าสนใจใน
การส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว มีการจัดระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การท างานร่วมกัน มีการก าหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว การจัดระเบียบจราจร การจัดการขยะ 
การจัดการน้ าเสีย ความสะอาดถูกหลักอนามัยของอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น   

5. พ่ีเลี้ยง (Mentoring) เจ้าหน้าที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง         
จ.นครศรีธรรมราช ได้แนะน าวิธีการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวและให้ค าปรึกษาชี้แนะ ผู้พัฒนาระบบได้เกิดการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนต่อยอดการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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6. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้รีวิวระบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติประเทศไทย เช่น 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรมทางน้ าทางบก รีวิวภาพถ่าย วีดีโอของสถานที่ท่องเที่ยว ร้ านอาหารและที่
พัก เป็นต้น ผู้พัฒนาระบบได้น าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 

7. Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ ผู้พัฒนาศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบจากงานวิจัย 
เพ่ือมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น 
ด้านข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้านข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ด้านการจัดหมวดหมู่หน้าหลักของระบบ รีวิวภาพถ่าย ที่พัก ร้านอาหาร โดยจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภทของกิจกรรม ตามโปรแกรมท่องเที่ยว ตามโปรโมชั่นการท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยมีการจัดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น (ราณี
และคณะ, 2559; บุญพา, 2557; รัฐกานต,์ 2557; ตรีเถกิงศักดิ,์ 2556; ชาญรงค,์ 2555) 

8. Intranet & Web ผู้พัฒนาระบบมีการออกแบบระบบให้มีการท างานในลักษณะออนไลน์ ท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลในระบบตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อที่พัก ชื่อร้านอาหาร ชื่อกิจกรรม มีการรีวิว
ภาพถ่าย วีดีโอ ของสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

9. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review (AAR) มีการทบทวนสอบการ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชิงนิเวศกับ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
นักท่องเที่ยว ผู้พัฒนาระบบ อาจารย์ ที่ปรึกษา ได้ท าระบบขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลที่พัก ข้อมูล
ร้านอาหาร รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ระบบที่สะดวก ผู้พัฒนาระบบได้น าความคิดเห็นจากเว็บ
บอร์ดน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบให้ดีข้ึน 

10. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานส าเร็จ : Retrospect การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้ผู้พัฒนาระบบได้ทราบถึงด้านความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทางด้านเนื้อหาของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการในด้านข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการ ในด้านเนื้อหา รีวิวจากผู้ที่ไปท่องเที่ยวมาแล้ว กิจกรรม
รายละเอียดการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ผู้น าชุมชน นักศึกษาผู้พัฒนาระบบ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ KM Tools จากการศึกษาพบว่าได้ระบบสารสนเทศขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก 
รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล E-R Model ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดง E-R model ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างของระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลกิจกรรม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ิมรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชน 
 3. สามารถเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดคุณภาพและสร้างมูลค่าแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  
 1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. ได้รับความร่วมมือและค าแนะน ากับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง    
จ.นครศรีธรรมราช 
 3. นักศึกษามีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 

ปัญหา และอุปสรรค  
- ไม่มี   

 

สรุป  
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่   (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างง่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ส าเร็จ เกิดคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าแก่การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). ส านักนายกรัฐมนตรี.  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย. (2557-2561). กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. 
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ภาคผนวก 
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Data Dictionary 

ตารางสถานที่ (place) 

ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. pid char 5 รหัสสถานที่ PK 
2. pname varchar 100 ชื่อสถานที่  
3. pnumber varchar 7 เลขที่  
4. pmoo varchar 4 หมู่  
5. pcitty varchar 20 ต าบล  
6. pdistrict varchar 20 อ าเภอ  
7. pprovince varchar 30 จังหวัด  
8. ppost char 5 รหัสไปรษณีย์  
9. pemail varchar 30 e-mail  
10. ptel char 10 เบอร์โทร  
11. pservice int 3 ค่าบริการ  
12. p_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
13. p_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
14. p_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  

 

ตารางที่พัก (hotel) 
ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. hid char 5 รหัสที่พัก PK 
2. hname varchar 50 ชื่อที่พัก  
3. htype varchar 50 ประเภทที่พัก  
4. hpservice int 6 ราคาที่พัก  
5. h_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
6. h_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
7. h_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  
8.. pid char 5 รหัสสถานที ่ FK (place) 
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ตารางการเดินทาง (route) 
ที ่  ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. rid char 5 รหัสการเดินทาง PK 
2. rmap longblob  แผนที่การเดินทาง  

3. rdetail text 250 
รายละเอียดการ
เดินทาง 

 

4. pid char 5 รหัสสถานที ่ FK (place) 
 

ตารางกิจกรรม (activities) 
ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. tid char 5 รหัสกิจกรรม PK 
2. tname varchar 50 ชื่อกิจกรรม  
3. ttype varchar 50 ประเภทกิจกรรม  
4. tseason varchar 50 ฤดูกาล  
5. t_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
6. t_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
7. t_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  
8. pid char 5 รหัสสถานที ่ FK (place) 

 
ตารางร้านอาหาร (restaurant) 
ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. eid char 5 รหัสร้านอาหาร PK 
2. ename varchar 50 ชื่อร้านอาหาร  
3. emenu text 250 เมนูอาหาร  
4. eprice int 3 ราคา  
5. etel char 10 เบอร์โทรศัพท์  
6. e_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
7. e_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
8. e_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  
9. pid char 5 รหัสสถานที ่ FK (place) 

 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

919 

ตารางสิ่งอ านวยความสะดวก (facilities) 
ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1. eid char 5 รหัสร้านอาหาร 
PK 

(restaurant) 

2. fdetail text 200 
รายละเอียดสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

 

3. f_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
4. f_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
5. f_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  

 
ตารางรีวิวภาพถ่าย (review) 

ที ่ ชื่อ Attribute 
ชนิด
ข้อมูล 

ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 

1. vid char 5 รหัสรีวิวภาพถ่าย 
PK 

(activities) 

2. vid char 5 ชื่อรีวิวภาพถ่าย 
PK 

(restaurant) 

3. vdetail text 250 
รายละเอียดรีวิว
ภาพถ่าย 

 

4. v_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
5. v_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
6. v_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  
7. v_picture4 tinyblob  รูปภาพ 4  
8. v_picture5 tinyblob  รูปภาพ 5  
9. pid char 5 รหัสสถานที่ PK (place) 
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ตารางรายการกิจกรรม (list) 
ที ่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล ค าอธิบาย หมายเหตุ 
1. pid char 5 รหัสสถานที่ PK (place) 
 tid char 5 รหัสกิจกรรม PK(activities) 

2. lfdetail text 200 
รายละเอียด
กิจกรรม 

 

3. l_picture1 tinyblob  รูปภาพ 1  
4. l_picture2 tinyblob  รูปภาพ 2  
5. l_picture3 tinyblob  รูปภาพ 3  
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402 

Analysis and design of Management System of 402th Engineer Battalion 
Community Welfare shop 
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บทสรุป 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 
402  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายในร้าน งานซื้อขายสินค้า งานทะเบียนข้อมูลสมาชิก งานจัดการข้อมูลสินค้า
คงคลัง และมีการใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่งดี ๆ รอบๆ ตัว  การศึกษาดูงาน แหล่งผู้รู้ในองค์กร พี่เลี้ยง การสอน
งาน intranet & web การทบทวนหลังการปฏิบัติ การทบทวนสรุปบทเรียน การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จ และ
ใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล E-R Model ออกแบบรายงานที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6 
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใช้สร้างระบบจ าลองเซิร์ฟเวอร์และใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) ในการ
พัฒนาระบบ ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ มีโครงสร้างง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความ
ถูกต้อง และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

Summary 
 Analysis and design of information systems for the management of the 402 th Military 
Technician Community Shop to support in-store operations. Products Member registration 
Inventory management and the use of KM Tools as follows. Find good things around the study 
view. Intranet & Webmaster Training Review of lesson summary Learning together after work. And 
use the information system development process. SDLC (System Development Life Cycle) in 
Database Analysis and Design, E-R Model, Report Designer AppServ 2 . 5 . 1 0  is used to create a 
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server simulation system and use the PHP (Personal Home Page) language to develop the system. 
The system is stored. Structured, easy to access. Including accurate processing. And reliable 
information. Ensure transparency in the operation. 
ค าส าคัญ : สหกรณ ์ ร้านค้าชุมชน  การบริหารจัดการ 
Keywords : cooperative, Community Store, Management 
 

บทน า 
 สหกรณ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ประชาชนรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบกับการช่วยเหลือของรัฐ สหกรณ์ เป็นชุมชนที่รวมกันเป็น
องค์การด้วยความสมัครใจและยึดถือหลักประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่
สมาชิก หรือเพ่ือให้สมาชิกประกอบการผลิตกรรมเพ่ือจ าหน่าย หรือจัดการขายผลิตผลของสมาชิกหรือจัดหาทุนให้
สมาชิกกู้ยืมหรือรวมวัตถุประสงค์เหล่านี้เข้าด้วยกันและในขณะเดียวกันก็เฉลี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
นี้ให้แก่สมาชิกตามส่วนซึ่งได้ตกลงเห็นพ้องกันว่าเป็นการเที่ยงธรรมส าหรับสมาชิกแต่ละคนและส าหรับหมู่คณะ  
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402 ซึ่งเป็นร้านค้าภายในค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง โดยมีสมาชิก 
1,300 คน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกภายในค่ายประกอบด้วย ข้าราชการ นายทหาร นายสิบ และกลุ่ม
แม่บ้าน ส่วนการลงหุ้นได้ตามประสงค์ เป็นกิจการเกี่ยวกับซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด และสินค้า
ของสมาชิก โดยค านึงถึงความต้องการ และความจ าเป็นในการยังชีพของกลุ่มสมาชิกในในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
และสมาชิกสามารถน าสินค้าของตนเองหรือสินค้าภายในชุมชนมาจ าหน่ายได้ โดยมีระบบทะเบียนสมาชิกที่
สามารถซื้อสินค้าด้วยเงินสดและเงินเชื่อ มีการปันผลและคืนก าไรจากยอดซื้อเมื่อสิ้นปี ลักษณะการด าเนินงานของ
ร้านค้าอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกิจการ รวมทั้งต้องมีการประกาศผลการด าเนินงานก าไร -ขาดทุน 
ให้แก่สมาชิกทราบ เพ่ือให้สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกสามารถตรวจสอบกิจการได้    
 ทั้งนี้ร้านค้าสวัสดิการชุมชนยังมีการด าเนินงานในรูปแบบเดิม คือการด าเนินงานโดยการจดบันทึกด้วยมือ 
และมีการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการซื้อ – ขายสินค้า การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลัง ที่ยังจดบันทึกลงในกระดาษ ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารท าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการค้นหา ตรวจสอบเพ่ือน ามาค านวณสรุปผลก าไรขาดทุนของกิจการ และจ่ายเงินปันผลคืนก าไรแก่
สมาชิก 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความ
จ าเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศรวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  
ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในร้านค้า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบการขายหน้าร้าน ระบบการจัดสินค้า ระบบการจัดซื้อ ระบบการบริการลูกค้า ระบบการป้องกันการขโมย
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สินค้า และระบบฐานข้อมูลลูกค้า การน า Logistic มาใช้ด้านการขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังผ่านศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) รวมทั้งการก้าวไปสู่การท าธุรกิจค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ต หรือการซื้อ
ขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 ผู้พัฒนาเป็นเยาวชนที่มีครอบครัวอยู่ภายในค่ายอภัยบริรักษ์ และก าลังศึกษาในสาขาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีความคิดอยากช่วยเหลือชุมชน
ภายในค่ายโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารจัดการของ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่  402 เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับชุมชนด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) น ามาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ด้วยกระบวนการ 
SDLC ในลักษณะของเว็บธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชน
เป็นเว็บสื่อกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ เช่น ด้านการขายสินค้า ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน การบันทึกข้อมูลการขายสินค้าประจ าวัน กาจัดการสินค้าคงคลัง และด้านการรวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อ – ขายสินค้า การลงหุ้นของสมาชิก และยอดซื้อสินค้าของสมาชิกเมื่อสินปี ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถน าไปจัดท ารายานทางด้านการบัญชี และสามารถตรวจสอบกิจการย้อนหลังได้ เพ่ือความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ผู้พัฒนาได้น า KM Tools มาใช้ในการด าเนินการดังนี้  
 1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว Appreciative Inquiring ผู้พัฒนามีครอบครัวเป็นสมาชิกของร้าน ได้มี
การสังเกต การสัมภาษณ์การด าเนินงาน ซึ่งผู้พัฒนาได้เกิดแนวคิดที่จะออกแบบระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศใน
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้านค้าและสินค้าของสมาชิก 
 ผลที่ได้จากการท า KM Tools   ให้ได้หัวข้อในการพัฒนาโครงงานที่มีประโยชน์ต่อร้านค้าสวัสดิการชุมชน 
 2. การศึกษาดูงาน (Study tour) จากการเข้าไปศึกษาการท างานภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชน ได้เข้า
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก ได้รับฟังปัญหา ในประเด็นการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งเน้นใน
เรื่องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบกิจการย้อนหลังได้ จึงเกิดความคิดที่จะน าความรู้ที่ได้ จากการศึกษาเล่าเรียน
มาแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถ
น าข้อมูลมาตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลที่ได้จากการท า KM Tools  ได้ทราบถึงประเด็นปัญหา เช่น การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซื้อ-ขาย การ
น าข้อมูลรายรับและรายจ่ายมาค านวณผลก าไร การจัดท ารายงานสามารถน ามาตรวจสอบกิจการย้อนหลัง เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 
 3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence – COE) สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม การด าเนินงานจาก
เจ้าหน้าที่ภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูล มาปรับใช้ในระบบสารสนเทศได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลการซื้อขายสินค้า เงื่อนไขและกฎระเบียบของการเป็นสมาชิก การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 
การสรุปผลการด าเนินงาน การจ่ายเงินปันผลคืนก าไร 
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 ผลที่ได้จากการท า KM Tools ได้ทราบถึงกระบวนการท างานภายในร้าน เพ่อน ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบให้ได้ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
 4. พ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากค าแนะน าของประธานโครงการร้านค้าสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้ได้ระบบที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ 
 ผลที่ได้จากการท า KM Tools  ได้ทราบถึงความต้องการในระบบที่มีความทันสมัย รวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล มีประสิทธิภาพในการคิดค านวณ 
 5. การสอนงาน (Coaching) จากการศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล และวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้มีการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ ช่วยให้ได้ทางออกท่ีดีโดยใช้เทคโนโลยีศาสตร์ ความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ 
 ผลที่ได้จากการท า KM Tools  เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชน
อย่างชัดเจน คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเว็บไซต์ร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยมี การประชาสัมพันธ์สินค้า
ภายในร้านและสินค้าท่ีเป็นผลผลิตจากสมาชิก   
 6. Intranet & Web วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้า
สวัสดิการชุมชน สามารถให้เจ้าหน้าที่สามารถขายสินค้า บันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคง
คลัง ค านวณปันผลสมาชิก ตรวจสอบก าไรขาดทุนของกิจการ  
 ผลที่ได้จากการท า KM Tools  ท าให้การด าเนินงาน โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
 7. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) มาใช้ร่วมกับกระบวนการ SDLC คือ 
  1)  การเข้าใจถึงปัญหา (Problem Recognition) ของร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งร้านค้าสวัสดิการ
ชุมชนยังไม่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงาน 
  2)  การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การก าหนดว่าปัญหาของการบริหารจัดการ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนมาจากการท างานที่ไม่ระบบ ผู้พัฒนาต้องสร้างระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการร้านค้า เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการให้เป็นระบบสามารถค้นหาเรียกดูข้อมูลผลการด าเนิน
จากการซื้อขายสินค้า ทะเบียนหุ้นสมาชิก ข้อมูลสินค้า ได้สะดวกรวดเร็วต่อเจ้าหน้าที่ สมาชิก คณะกรรรมการ
บริหารงาน 
  3)  การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผู้พัฒนาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบงานปัจจุบันของร้านค้า
สวัสดิการชุมชนว่าควรเป็นระบบที่มีการจัดการที่สะดวกต่อการใช้งานและการด าเนินงานภายในองค์กร 
  4) การออกแบบ (Design) หลังจากการวิเคราะห์ระบบแล้วผู้พัฒนาได้ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือ
ส าหรับบริหารจัดการงานภายในร้านขึ้น โดยมีระบบงานท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น งานซื้อขายสินค้า งาน
ทะเบียนสมาชิก งานตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือให้
เข้าถึงสิทธิการใช้งานในการบันทึกข้อมูลสินค้า สมาชิก การตรวจดูรายงานยอดขายสินค้า สมาชิกสามารถดูยอดซ้ือ
และยอดเงินปันผลของตนเองได้ 
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  5) การพัฒนาระบบ (Construction) เมื่อผู้พัฒนาสร้างเว็บไซต์ร้านค้าสวัสดิการชุมชนส าเร็จแล้ว 
ได้น าไปทดสอบการใช้งานโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการร้านภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพ่ือท าการขายสินค้าแก่สมาชิก บันทึกข้อมูลการขาย 
  6) การปรับเปลี่ยน (Construction) หากประธานโครงการมีความต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ระบบก็สามารถบอกถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบแก่ผู้พัฒนาระบบ 
  7)  บ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อมีการใช้งานของระบบร้านค้าสวัสดิการชุมชน หากมีความ
ต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากขึ้น เช่น ประธานโครงการต้องการรายงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานภายในร้าน
มากขึ้น ผู้พัฒนาจึงต้องออกแบบพัฒนาที่สามารถเพ่ิม แก้ไขข้อมูลได้ง่ายเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์ ส าหรับบริหาร
จัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้น าไปใช้งานในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
ค านวณได้อย่างรวดเร็วแม่นย า และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานก าไรขาดทุนของกิจการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยกระบวนการ KM 
Tools มาใช้กับร้านค้าสวัสดิการชุมชน กองพันทหารช่างที่ 402 มีการรวบรวมจัดเก็บ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลการซื้อ – ขายสินค้า ค านวณยอดซื้อสินค้าของสมาชิก ค านวณเงินปันผลหุ้นสมาชิก รายรับรายจ่าย
ประจ าเดือน ยอดหุ้นสมาชิกยอดสินค้าคงเหลือ สรุปงบก าไรขาดทุน เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการและ
น ามาจัดสรรเป็นอัตราการปันผล ส่วนของรายงานข้อมูลร้านค้าสวัสดิการชุมชน ได้แก่ รายงานยอดซื้อของสมาชิก 
รายงานยอดเงินปันผล รายงานรายรับแต่ละเดือน รายจ่ายแต่ละเดือน รายงานสรุปรายรับรายจ่ายแต่ละปี รายงาน
สรุปยอดสินค้าคงคลัง รายงานงบก าไรขาดทุน มีการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Model) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดง ER-Model ระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารร้านค้าสวัสดิการชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้า login เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าขายสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าทะเบียนข้อมูลสมาชิก 
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าบันทึกข้อมูลสมาชิก 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าสินค้าของสมาชิก 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 2. การท างานของระบบมีความถูกต้องแม่นย าและมีความเชื่อถือได้ 
 3. สร้างความโปร่งใส ในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
 3. นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ส าเร็จ 
 

ปัญหา และอุปสรรค 
- ไม่มี  - 

 

สรุป  
 การออกแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการกองพันทหารช่างที่ 402 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ภายในร้าน งานซื้อขายสินค้า งานทะเบียนข้อมูลสมาชิก งานจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง รายงานยอดซื้อของสมาชิก 
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนและประจ าปี รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ รายงานงบก าไรขาดทุน รายงาน
ยอดเงินปันผล ออกแบบโดยใช้หลักการ KM Tools ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในร้าน อาจารย์ที่ปรึกษา และใช้
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล 
รายงานสรุปผลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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ภาคผนวก 
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Data dictionary พจนานุกรมข้อมูล 
 

Member (สมาชิกซ้ือ) 
ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idmem รหัสสมาชิก char 6 PK 
2 rank ยศ char 7  
3 name ชื่อ char 40  
4 surname สกุล char 40  
5 salary เงินเดือน float -  
6 number จ านวนหุ้น tinyint -  
7 note หมายเหตุ char 50  

 
Member_s (สมาชิกขาย) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idmem_s รหัสสมาชิก char 6 PK 
2 rank_s ยศ char 7  
3 name_s ชื่อ char 40  
4 surname_s สกุล char 40  
5 salary_s เงินเดือน float -  
6 number_s จ านวนหุ้น tinyint -  
7 note_s หมายเหตุ char 50  

 
employee (เจ้าหน้าที่) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idem รหัสเจ้าหน้าที่ char 4 PK 
2 rankem ยศ varchar 10  
3 nameem ชื่อ varchar 40  
4 surnameem สกุล varchar 40  
5 position ต าแหน่ง varchar 20  
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product (สินค้า) 
ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idpro รหัสสินค้า char 15 PK 
2 namepro ชื่อสินค้า varchar 40  
3 picture รูปสินค้า varchar -  
4 price ราคาขายต่อหน่วย float -  
5 unit หน่วยนับ varchar 20  
6 brand ยี่ห้อ varchar 30  
7 stock สินค้าคงเหลือ smallint -  

 
receipt (ใบเสร็จรับเงิน) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idre เลขที่ใบเสร็จรับเงิน char 9 PK 
2 date วันที่ขาย date 10  
3 idem รหัสเจ้าหน้าที่ char 4 FK(employee) 
4 idmem รหัสสมาชิก char 6 FK(member) 
5 idtype รหัสสถานะช าระเงิน char 2 FK(type_pay) 

 
selling (รายการขาย) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idre เลขที่ใบเสร็จรับเงิน char 9 PK(receipt) 
2 idpro รหัสสินค้า char 4 PK(product) 
3 numsell จ านวนที่ขาย smallint -  

 
purchase receipt (ใบเสร็จซื้อสินค้า) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idpur เลขที่ใบเสร็จซื้อสินค้า char 15 PK 
2 datepur วันที่ซื้อ date 10  
3 namecom ชื่อบริษัท varchar 40  
4 idem รหัสเจ้าหน้าที่ char 4 FK(employee) 
5 idmem_s รหัสสมาชิก char 6 FK(member_s) 
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purchase items (รายการซื้อ) 
ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idpur เลขที่ใบเสร็จซื้อ char 9 PK(purchase receipt) 
2 idpro รหัสสินค้า char 4 PK(product) 
3 numpur จ านวนที่ซื้อ smallint -  

 
type_pay (สถานะการช าระเงิน) 

ที ่ แอตทริบิวต์ ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 idpay รหัสสถานะการช าระเงิน char 2 PK 
2 namepay ชื่อสถานะการช าระเงิน varchar 20  
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
Website Analysis and Design Database System Bankuanmaidaeng Children 

Development Center. 
 

ชญานิศ ย่องนุ่น (Chayanit Yongnun)1 
ชัยมงคลนวลนุช (Chaimongkol Nualnuch)2 

พฤทธ์ิสร เกิดขุมทอง (Prutsorn Kerdkumtong)3 
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tongliemnak)4 

1นักศึกษา mook123beet@gmail com 
2นักศึกษา game_130@hotmail.com 

3นักศึกษา prutsorn2281@hotmail.com 
4อาจารย์ที่ปรึกษา kan.kuakul@gmail.com 

นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

 

บทสรุป 
 การศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ นั้น การ
วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เป็นการเรียนรู้เพ่ือการ
ออกแบบนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการ
ประมวลผลที่มีความถูกต้อง และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง ผู้พัฒนาได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกับผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยใช้
เครื่องมือจัดการความรู้ (KM tools) ดังนี้ การศึกษาดูงาน (Study tour) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
practice : CoP) เพ่ือนช่วยเพ่ือน ( Peer Assist ) มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) การสอนงาน 
(Coaching) กา รทบทวนหลั งปฏิ บั ติ ก า รหรื อ กา รถอดบท เ รี ยน  ( After action review AAR) และ ใ ช้
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล E-R Model และออกแบบรายงานที่ เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใช้สร้างระบบจ าลองเซิร์ฟเวอร์และใช้ ภาษา PHP (Personal Home Page) ในการ
พัฒนาระบบ  
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Summary  
 Today's study focuses on the 21st century learning process, focusing on critical thinking 
skills, Problem solving skills, Communication skills. Website Analysis and Design Database System 
Ban Kuan Mai Daeng Child Development Center; Learn to design new innovations by applying 
information technology; Enhance the efficiency of Ban Khuan Mai Daeng Child Development 
Center. Systematic and structured data collection. Easy to access Including accurate processing, 
And reliable information. To use the management of Ban Kuan Daeng Daeng Child Development 
Center. The developers use the knowledge management process with the administrators, 
teachers, parents, advisors. To analyze and design the website of Ban Kuan Daeng Daeng Children 
Development Center. The KM tools are as follows: Study tour, Community of practice (CoP), Peer 
Assist Coaching, After Action review, and SDLC (System Development Life Cycle) to analyze and 
design the E-R Model database and design the appropriate report. AppServ 2.5.10 uses server 
modeling and PHP (Personal Home Page) for system development. 
ค าส าคัญ ระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
Keyword Information system, Database system, Children Development Center 
 

บทน า 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่มีการจัดการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน ระยะเวลา การจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ 
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เปิดด าเนินการ ปี พ.ศ. 2536 อาศัยบ้านพักข้าราชการศูนย์ช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนเขตท่ี 8 ต าบล หนองหงส์ หมู่ที่ 7 อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช จัดการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้เด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี และได้งบประมาณสร้างอาคารถาวรปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นค่าอาหารเสริม อาหารกลางวันและนม ปี พ.ศ. 2548 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงมาอยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการท ากิจกรรม ตามหลักสูตรในแต่ละวัน 
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามล าดับ เพื่อรายงานเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ปกครอง
ได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน 
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 ผู้พัฒนาเป็นเยาวชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย จึงมีความคิดอยากช่วยเหลือ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ร่วมกับบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) น ามาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์
ด้วยกระบนการ SDLC ในลักษณะของเว็บที่เป็นสื่อกลางในการจัดการ การท างานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ผู้พัฒนาได้น า KM Tools มาใช้ในการด าเนินการดังนี้  
 1. การศึกษาดูงาน (Study tour) ผู้พัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ด าเนินงานในด้านเด็กปฐมวัยเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนิ นการ 
แนวทางการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
อ าเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ผู้พัฒนาได้ท าการคิดและวางแผนการในการ
ด าเนินงานปฏิบัติโดยการแบ่งแยกหน้าที่ ในการด าเนินงานเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือน ามา
พัฒนาระบบงานที่ท าโดยหาข้อมูลจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงตามแผนกและต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ 
 3. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ผู้พัฒนาได้ท าการปรึกษากับรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนที่มีประสบการในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล และปรึกษากับบุคคลที่ท างานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
พูดคุยเก่ียวกับพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง และน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ 
 4. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ผู้พัฒนาได้ท าการวิเคราะห์เว็บไซต์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหว้าน้อยเทศบาลต าบลท่ายาง บ้านราชคราม บ้านหนองข่า บ้านหนองแฟบ ต าบลท่าวังตาลเทศบาล
ต าบลวังกะเทศบาลต าบลวังศาลา โรงเรียนวัดวังกุ่ม บ้านวังหมู เทศบาลหาดกรวด เพ่ือค้นหาองค์ประกอบหลัก
ของเว็บไซต์ และศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาปรับใช้ในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตางรางที่ 1 วิเคราะห์คุณลักษณะเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. การสอนงาน (Coaching) เป็นการขับเคลื่อนความรู้ข้ามบุคคลที่ง่ายและใกล้ตัวคนท างานมากท่ีสุด ให้
ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพ่ีที่มีผลงานดี มาแนะน า สอน ให้คนที่มาใหม่หรือคนที่มีผลงานไม่ดีได้เรียนรู้
ปรับปรุงวิธีการท างาน มักใช้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติหรืองานระดับปฏิบัติการ ได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
รุ่นพี่ที่มีความรู้ความช านาญมาช่วยแนะน าในการท างาน 
 6. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) หลังจากที่ผู้พัฒนา
ระบบได้พัฒนาระบบเสร็จแล้วก็ได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จส าบูรณ์มาให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง และบุคคลอ่ืนๆ ได้ทดสอบ จากนั้นก็ออกแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ที่ทดสอบระบบออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบว่ามีความบกพร่อง หรือขาดในส่วนไหนของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงเพ่ือ
น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผู้พัฒนาระบบได้มีการจัดการความรู้ร่วมกับครูที่ปรึกษา บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และผู้ปกครองของนักเรียน จึงได้ออกแบบฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดง E-R Model ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงเมนูในระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลครู 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลนักเรียน 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลกิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลต าแหน่งงาน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ระบบใช้งานง่ายมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
2. การท างานของระบบมีความถูกต้องแม่นย าและมีความเชื่อถือได้ 
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ปกครองและครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลส าเร็จ 

1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ได้รับความร่วมมือกับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
3. ผู้พัฒนาระบบมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ปัญหา และอุปสรรค 

- ไม่มี  - 
 

สรุป 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ร่วมกับชุมชน และใช้กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาวัตกรรมใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน กิจกรรม ต าแหน่งงาน จากนั้นได้ท าการ
ประมวลผลออกมา เช่น นักเรียนกลุ่มนี้เป็นของห้องครูคนไหน นักเรียนได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง นักเรียนคนนี้มี
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ผู้ปกครองเป็นใคร ครูผู้ที่ดูแลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น และรายงานผลออกมาเป็นสารสนเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ได้ เช่น รายงานจ านวนนักเรียนทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานบันการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียน รายงานต าแหน่งงานของครู รายงานการดูแลกิจกรรมของครู เป็นต้น ส าหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงนั้น เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ที่ส าคัญต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดงท าให้ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการ
ท างานสูงขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
อนงค์ ค าเสน : แผนพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีการศึกษา 2560  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย : มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Dictionary 
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1. teacher (ครู) 

ล าดับ ชื่อ attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_t รหัสครู char 5 PK 
2 t_name ชื่อ varchar 20  
3 t_surname สกุล varchar 20  
4 sex เพศ char 4  
5 age อายุ int 2  
6 h_num บ้านเลขท่ี varchar 10  
7 s_district ต าบล varchar 30  
8 district อ าเภอ varchar 30  
9 province จังหวัด varchar 30  
10 tel เบอร์โทรศัพท์ char 10  
11 edu วุฒิการศึกษา varchar 40  
12 branch สาขา varchar 40  
13 gr_from สถาบัน varchar 40  
14 email_t E-mail คร ู varchar 40  
15 pic_t รูปภาพครู tinyblob   

 
2. student (นักเรียน) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_s รหัสนักเรียน char 5 PK 
2 id_t รหัสครู char 5 FK(teacher) 
3 id_p รหัสผู้ปกครอง Char 5 FK(parent) 
4 s_name ชื่อ varchar 20  
5 s_surname สกุล varchar 20  
6 dmy_s วันเดือนปีเกิด Date/time 9  
7 age อายุ int 1  
8 sex เพศ char 4  
9 h_num บ้านเลขท่ี varchar 10  
10 s_district ต าบล varchar 30  
11 district อ าเภอ varchar 30  
12 province จังหวัด varchar 30  
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ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
13 citizen เลขประจ าตัว

ประชาชน 
char 13  

14 pic_s รูปภาพนักเรียน tinyblob   
 
3. parent (ผู้ปกครอง) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของ
ข้อมูล 

ขนาด หมายเหตุ 

1 id_p รหัสผู้ปกครอง char 5 PK 
2 p_name ชื่อ varchar 20  
3 p_surname สกุล varchar 20  
4 sex เพศ varchar 4  
5 age อายุ int 2  
6 h_number บ้านเลขท่ี varchar 10  
7 s_district ต าบล varchar 30  
8 district อ าเภอ varchar 30  
9 province จังหวัด varchar 30  
10 tel เบอร์โทรศัพท์ char 10  
11 email_p E-mail ผู้ปกครอง varchar 30  
12 pic_p รูปภาพผู้ปกครอง tinyblob   

 

4. position (ต าแหน่งงาน) 

ที ่ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_ps รหัสต าแหน่งงาน char 3 PK 
2 ps_name ชื่อต าแหน่ง varchar 20  
3 tel เบอร์โทรศัพท์ varchar 10  
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5. activities (กิจกรรม) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_at รหัสกิจกรรม char 2 PK 
2 at_name ชื่อกิจกรรม varchar 40  
3 t_start เวลาเริ่มท ากิจกรรม Date/Time 8  
4 t_out เวลาเลิกท ากิจกรรม Date/Time 8  

 

6. activities_take (รายการดูแลกิจกรรม) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของขอมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_t รหัสครู char 5 PK(teacher) 
2 id_at รหัสกิจกรรม char 2 PK(ativities) 
3 dmy_make วันที่ท ากิจกรรม Date/Time 10  

 

7. position_list (รายการต าแหน่งงาน) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_t รหัสครู char 5 PK(teacher) 
2 id_ps รหัสต าแหน่งงาน char 3 PK(position) 
3 dmy_s วันที่ที่เริ่มท า Date/Time 10  

 

8. activities list (บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม) 

ล าดับ ชื่อ Attribute ค าอธิบาย ชนิดของข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 id_s รหัสนักเรียน char 5 PK(student) 
2 id_at รหัสกิจกรรม char 2 PK(activities) 
3 dmy_at วันเดือนปีที่ท ากิจกรรม Date/Time 10  
4 result ผลการท ากิจกรรม varchar 7  
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การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน 
Khaotan created a community development 

 
สุภาวดี  ผอมภักดี (Supawadee  Phompakdee)1 

กมลทิพย์  ไพรรัตน์ (Kamontip  Pairat)2 
  จิรัตติกานต์  สงกรด (Jirattikan  Songkot)3                  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย SPhompakdee@gmail.com1 

 

บทสรุป  
กิจกรรม “การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน” มาจากการเรียนในรายวิชา การจัดการตราสินค้า ประจ าภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและการมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท า นับเป็นการ
เรียนรู้แบบ Project – Based Learning : PBL มีข้ันตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1. การรับโจทย์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวด าไร่  2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการข้าวเหนียวด าไร่  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/
บรรจุภัณฑ์ 4. การน าเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ผลการด าเนินงานพบว่า 1. ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการและชุมชนเป็นอย่างดี 2. ได้เรียนรู้การแปรรูปข้าวเหนียวด าไร่ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 3. สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ : ข้าวแต๋น  ชื่อตราสินค้า : แม่สมจิตต์ บ้านนาไม้ไผ่  บรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติก พร้อมกล่อง
กระดาษ  พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์  ผ่าน facebook  ชื่อ ข้าวแต๋น แม่สมจิตต์ บ้านนาไม้ไผ่ 4. น าเสนอ
ผลงานผ่านการจัดแสดงสินค้า ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  คือได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปัญหาการ
ด าเนินงาน 1. ขาดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวเหนียวด าไร่  แนวทางแก้ไข คือ 1. ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม  และมี
การเรียนรู้ปฏิบัติจริงจากผู้ประกอบการ  
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การจัดแสดงสินค้า 
   
Summary 

The activity of "Khaotan created a community development" comes from the course. 
Brand management The first semester of the academic year 2 0 1 6  is aimed at developing 
graduates, practitioners, and skilled living professionals in the 21 st century by designing learning 
and facilitating learning by doing. Project-Based Learning: PBL is a four-step process. 1 .  The 
challenge to develop glutinous rice products. 2 .  Study visit at the farm. 3 .  Product / Brand 
Development 4 .  Presentation of Product Development. The results showed that: 1 .  The 
cooperation of entrepreneurs and the community as well. 2 .  Learn the processing of glutinous 
rice. 3 .  Can develop products: Khaotan Brand Name: Mae Somjit Ban Na MaiPai Packing: plastic 
bag with paper box. The online channel through the face book, Khaotan Mae Somjit Ban Na 
MaiPai. 4. Presentation through the exhibition. Success Factors The cooperation of entrepreneurs 
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is very good. Problems of operation. 1. Lack of knowledge about the processing of glutinous rice. 
Solutions are: 1. Learn more. And the real learning from the entrepreneur. 
Keywords  :  Community products, Display 
 

บทน า    
จากการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต 

อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง   สถานศึกษาจึงต้อง
มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีทักษะ  และ
พร้อมในการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป 

ข้าวแต๋น เป็นขนมพ้ืนบ้าน ท ามาจากข้าวเหนียวที่ผ่านการนึ่งสุกและน าไปเข้าแบบเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตาม
ต้องการ แล้วน าไปตากให้แห้ง หลังจากนั้นก็น ามาทอดจนกลายเป็นข้าวแต๋นที่มีวางขายตามร้านขายของฝาก ห้าง
สรพสินค้า และร้านขายของช าต่างๆ ที่เห็นกันอยู่นั้นเอง ซึ่งในอดีตข้าวแต๋นจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง
ที่เป็นเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งานบุญ งานบวช เป็นต้น 
 คุณยายสมจิตต์ ศรีจันทร์ ชาวบ้านบ้านนาไม้ไผ่ คุณยายมีอาชีพเกษตรกรท านาท าไร่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 
หลังจากบิดา มารดาของคุณยายสมจิตต์ได้เสียไป คุณยายก็ได้สืบทอดการท านาท าไร่ต่อ คุณยายสมจิตต์ ปลูกข้าว
ทานเองตั้งแต่สาว ๆ จนถึงปัจจุบัน คุณยายสมจิตต์ไม่เคยซื้อข้าวสารจากท้องตลาดมารับประทานเลย นอกจากคุณ
ยายสมจิตต์จะปลูกข้าวไว้ทานเองแล้ว คุณยายก็ได้ปลูกข้าวเหนียวด าไว้ทานอีกด้วย แต่ส่วนของข้าวเหนียวด านี้
คุณยายได้ปลูกในสวนยางพาราอ่อน (เรียกอีกอย่างว่า การปลูกข้าวเหนียวด าไร่) และ คุณยายสมจิตต์ได้แปรรูป
ข้าวเหนียวด าไร่ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวด าหน้ามะพร้าว (หรือบางพ้ืนที่เรียกว่า ข้าวเหนียวมูนและข้าวเหนียวหลบ) 
ขายตามท้องตลาดในต าบลบ้านนาไม้ไผ่และต าบลใกล้เคียง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า 
 
วิธีการด าเนินงาน  

กระบวนการด าเนินงาน 
1. การรับโจทย์การพัฒนาข้าวเหนียวด าไร่   
2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์  
3.พ ัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ 
4. การน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 
ขอบเขตของการด าเนินงาน 
ประชากร 
นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค้า  ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  
สถานที่ด าเนินโครงการ 
บ้านคุณแมส่มจิตต์ ศรีจันทร์ บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 9 ต าบลบ้านนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การรับโจทย์การพัฒนาข้าวเหนียวด าไร่   
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ครั้งที่  1  โดยมีอาจารย์ผู้สอน ซึ่งท าหน้าที่ที่ ปรึกษาน านักศึกษาลงพ้ืนที่ เ พ่ือแนะน าให้รู้จักกับ

ผู้ประกอบการ  โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณแม่สมจิตต์ ศรีจันทร์ เป็นอย่างดีเพ่ือประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวด าไร่  เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการ 

ครั้งที่ 2  นักศึกษาลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง   
โดยการลงพ้ืนที่ ณ สถานที่ประกอบการ บ้านคุณแม่สมจิตต์ ศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 9 ต าบลนาไม่ไผ่ 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงการศึกษาดูงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์ 
 ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์  โดยผู้ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ  โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาทั้งโดยตรงและผ่านระบบออนไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ศตวรรษ 
ราชมงคลศรีวิชัย  สามารถพัฒนาได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงชื่อเฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย 

  การสื่อความหมายตราสินค้า 
  ต้นไผ่  หมายถึง  ชื่อหมู่บ้านนาไม้ไผ่  
  ข้าวแต๋น หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเมล็ดข้าวเหนี่ยวที่รวมตัวกันหลายร้อยเม็ด
จนเป็นแผ่น  ข้าวแต๋น 1 แผ่น 
  รวงข้าว  หมายถึง ข้าวไร่ (ข้าวเหนียวด าไร่) 
 
 
 
 
 
 
 
     การออกแบบลายเส้นตราสินค้า                                 ตราสินค้า 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการพัฒนาตราสินค้า 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
 

 
ภาพประกอบที่ 6 แสดงช่องทางออนไลน์ เฟสบุคแฟนเพจ ชื่อ ข้าวแต๋น แม่สมจิตต์ บ้านนาไม่ไผ่ 

กิจกรรมที่ 4 น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 โดยมีการน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการจัดแสดงสินค้า ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการน าเสนอผลงาน 
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 กิจกรรมที่ 5 ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 โดยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  การด าเนินงาน  และวิธีการเขียนบทความนักศึกษา ณ  อาคารศรีสรรพ
วิทย์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินกิจกรรม  ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  และน าไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษา และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้อง ดังนี้ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  พบว่าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  และ
บริบทของชุมชนเป็นหลัก  และเน้นการสร้างคุณค่าโดยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์  ตราสินค้า  บรรจุภัณฑ์  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  พริ้มเพรา ตะมะพุฒ  อัจฉราลัย ค าฟู  และ จิรภา พงษ์จันตา.  2555.  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อ่ิม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ฉบับพิเศษ  35(1), 75-91  
 การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์  พบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า จ าต้องค านึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร์ พันทวี, ฐปนนท์ อ่อนศร.  2554.  การ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 -  การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษา  เครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 -  นักศึกษาขาดประสบการณ์การน าเสนองาน 
 -  ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 แนวทางแก้ไข 
 -  ฝึกทักษะ/ให้ค าแนะน าก่อนการน าเสนองาน 
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บทสรุป 
1.  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี   
2.  จากการด าเนินโครงการท าให้นักศึกษาสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้จริง 
3.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 ข้อเสนอแนะในการท างานครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับคณะ 
 2.  คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถน าปัญหาที่ได้รับ  ปรับสู่การน าเสนอเชิงนโยบายในการก าหนด
พ้ืนที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อไป 
 3.  สามารถน าเสนอผลของการด าเนินโครงการ เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น 
ส านักงานพัฒนาชุมชน 
 

บรรณานุกรม 
ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร์ พันทว และ ฐปนนท์ อ่อนศร.  2554.  การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า

การเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่ มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 

พริ้มเพรา ตะมะพุฒ  อัจฉราลัย ค า ฟู  และ จิรภา พงษ์จันตา.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้า
สับปะรดแช่อ่ิม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ฉบับพิเศษ  35(1), 75-91  

สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์ และชุติ  ระบอบ.  2555.  โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก.  วารสาร มฉก. วิชาการ, 15(30), 89-105. 
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การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ 
Development of Web Application for QurbanSau 

 
ศาสดา  องศารา1 กมลพร  สมัฤทธ์ิ2 อรอุมา  เมฆหีต3 

นิธิพร  วรรณโสภณ4 
123นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
123อีเมล์ : sassada080@gmail.com , kamonpornsamrit@gmail.com , onuma.mekheet@gmail.com 

4อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

4อีเมล์ : nitiporn.r@rmutsv.ac.th 

 

บทสรุป 
 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบกรุบานซาอุ ได้พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดและองค์ความรู้การสร้าง
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมแนวใหม่ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์โครงการแข่งขัน Startup Thailand League 
ที่ได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งตลอดจนการประกวดแนวความคิด (Pitching) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ระบบกรุบานซาอุถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน
ที่สามารถให้กลุ่มผู้ใช้งานท าพิธีกรรมด้านการแสวงบุญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ใช้
สามารถเลือกและดูรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิดเพ่ือสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์ ตามที่ ต้องการได้จาก
หน้าเว็บ เมื่อยืนยันการซื้อสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงของผู้ผลิตจริงจะต้องช าระเงินผ่านเว็บ จากนั้นลูกค้าที่ซื้อสัตว์เพ่ือท า
กุรบาลสามารถตรวจสอบการซื้อและการท ากุรบาลสัตว์ที่ลูกค้าได้ช าระเงินแล้ว ผ่านทางวิดีโอถ่ายทอดสด ตาม
ก าหนดการท่ีทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งข้อมูลผ่านเว็บเพจ  
 ผลจากการทดลองพบว่าการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบกรุบานซาอุนั้น ได้พัฒนาจากการน าความรู้ทั้ง
ทางธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการสร้างระบบเพ่ือให้ตอบสนองการใช้งานอย่างตรงกับ
วัตถุประสงค์การท ากุรบาลหลังพิธีการออกบวชของชาวอิสลาม โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถอ านวยความสะดวก
เรื่องการเดินทาง ประหยัดเวลา เพ่ิมช่วงทางการท ากุรบาลให้สะดวกขึ้น ด้วยการน าผลการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สนับสนุนการใช้งานและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทางอิสลามเป็นส่วนใหญ่ 
ค าส าคัญ  เว็บแอพพลิเคชัน  กรุบานซาอุ  ซาอุดิอาระเบีย 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

956 

Summary 
 Web Application Development for QurbanSau the concept and knowledge was created 
business with a new innovation. By computer science students Faculty of Science and Technology 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. The purposes was Startup by following the 
Thailand League. It is the training of knowledge as well as pitching contest concept with the 
Ministry of Science and Technology. The Saudis have been developed as a web application that 
allows users to make pilgrimages without travel to Saudi Arabia.Users can select and view details 
of each animal to order and can select animal reservations. As needed from the web page. When 
submitting the purchase of animals from a farm, the actual vendor must pay via the web. Then, 
customers who buy animals can check the purchase and making of animals that the customer 
has paid. Via live video on schedule, the farm sends information through the webpage 
 The results of the experiment showed that the development of web applications 
QurbanSau system. Has developed from the knowledge of business. Technology innovation has 
played a role in creating a system that responds appropriately to the objectives of the QurbanSau 
after Islamic religious ceremonies. The system has been developed to facilitate travel, save time, 
increase the range of making the kitchen easier. By bringing knowledge management and 
technological innovation into the high growth business. Support the use and needs of most Islamic 
clients. 
Keywords : Web Application , QurbanSau , Saudi Arabia 
 

บทน า 
 เว็บไซต์ QurbanSau เป็นเว็บที่สามารถท าให้คุณแสวงบุญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย โดยคุณสามารถเลือกและดูรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิดเพ่ือสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์ 
ตามที่ต้องการได้จากหน้าเว็บ เมื่อยื่นยันการซื้อสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงของผู้ผลิตจริงจะต้องช าระเงินผ่านเว็บ จากนั้น
ลูกค้าที่ซื้อสัตว์แล้วสามารถตรวจสอบการซื้อว่าสัตว์ที่คุณได้จ่ายเงินไป ได้ถูกเชือดจริงหรือไม่ ผ่านทางวิดีโอ
ถ่ายทอดสด ตามก าหนดการที่ทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์จัดส่งข้อมูลผ่านเว็บ  
 จากการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาพบว่าปัจจุบันกลุ่มชาวอิสลามจ านวนมากที่อยากจะเดินทางไปยังประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเพ่ือที่จะแสวงบุญให้กับคนยากไร้แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร
ปัญหานี้ท าให้ปิดโอกาสส าหรับคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย  
 ดังนั้นโดยความร่วมมือของอาจารย์ นักศึกษา เว็บไซต์กรุบานจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ในเว็บไซต์กรุบานซาอุระหว่างชาวอิสลามและนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการน า
เทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถน าไปใช้ได้จริง รวมถึงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จริงของผู้ท าวิจัย 
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วิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางส าหรับการท าธุรกิจของชาวมุสลิม  สร้างธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสัตว์ในฟาร์ม เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีฐานะได้เข้ามาช่วย เหลือคนอยากไร้
โดยการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ความภาคภูมิใจในการให้ทานแก่ผู้มีฐานะด้อยกว่า ผู้ได้รับทานก็ได้
มีความก าลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเมื่อเห็นว่ามีคนก าลังห่วงใยเราอยู่  และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการ
แสวงบุญด้วยวิธีการท ากุรบาน ณ ปัจจุบันยังไม่มีให้กับกลุ่มลูกค้าได้ใช้บริการ จึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการท า
ตลาดและสร้างช่องทางการตัดสินใจให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากการสืบค้นได้อย่าง
เหมาะสม  ซึ่งคณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ QurbanSau 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเว็บไซต์ QurbanSau ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนการ
พัฒนา SDLC หรือ System Development Life Cycle ซึ่งมีด้วยกัน 7 ขั้นตอน 
  1.1  ก าหนดปัญหา (Problem Definition) โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
QurbanSau ศึกษาข้อมูล รวบรวมเอกสาร และสัมภาษณ์กลุ่มชาวมุสลิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระบบงานเดิมและงานใหม่ 
 
  1.2  วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) โดยผู้วิจัยได้น าความต้องการหรือปัญหาต่างๆ มาท าการ
วิเคราะห์โดยสร้างเป็นผัง ระบบงาน (System Flowchart) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และ
แบบจ าลองข้อมูลในรูปแบบ ER-Diagram 
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ภาพที่ 2 แผนภาพผังงานเว็บไซต์ (System Flowchart) 
 
  1.3 การออกแบบหน้าจอ 
  การออกแบบหน้าจอรับข้อมูลของระบบ QurbanSau โดยรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ เพ่ือความ
สะดวกทันสมัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
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  ส่วนที่ 1 ส่วนหน้าเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบหน้าจอเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงสินค้าทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 วิธีการสั่งชื้อ 
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 ส่วนที่ 2 ส่วนของการจัดการระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ออกแบบหน้าเมนู 
 

 
 

ภาพที่ 7 แบบฟอร์มเพ่ิมสินค้า 
 
  1.4 การพัฒนาระบบ (Development) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยได้
เลือกใช้โปรแกรม ดังนี้ 
   1.4.1 MySQL  
   1.4.2 Personal Home Page (PHP) 
   1.4.3 Notepad++  
  1.5 การน าไปใช้ (Implementation) เมื่อท าการทดสอบมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้
จริงน าไปติดตั้งระบบจริงเพื่อเริ่มการใช้งาน สามรถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ 
 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

961 

 
ภาพที่ 8 รูปแบบการรองรับหน้าจอ 

 
  1.6 การจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 
QurbanSau ในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์โดยภายในประกอบไปด้วย สิ่งที่จ าเป็นวิธีการใช้งานเว็บไซต์ QurbanSau 
แบบเป็นขั้นตอน (Step by Step) 
  1.7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนในการติดตั้ง ดูแลเว็บไซต์ QurbanSau ให้
ยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม โดยภายในเครื่อง Server ที่ติดตั้งเว็บไซต์ QurbanSau มีระบบการส ารองข้อมูล
อัตโนมัติท าให้มีความมั่นใจในข้อมูล 
 

ผลและการอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลที่ได้จากการน าเว็บไซต์ QurbanSau ไปติดตั้งและทดลองใช้พบว่า ระบบอ านวยความสะดวกในการใช้
งานของลุ่มชาวมุสลิมดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ิมช่องทางส าหรับการท าธุรกิจของชาวมุสลิม  
 2. สร้างธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสัตว์ในฟาร์ม: 
 3. เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีฐานะได้เข้ามาช่วยเหลือคนอยากไร้โดยการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ผ่านเว็บไซต์ 
 4. ผู้ใช้บริการได้ความภาคภูมิใจในการให้ทานแก่ผู้มีฐานะด้อยกว่า 
 5. ผู้ได้รับทานก็ได้มีความก าลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเมื่อเห็นว่ามีคนก าลังห่วงใยเราอยู่ 
 6. ธุรกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการแสวงบุญด้วยวิธีการท ากุรบาน ณ ปัจจุบันยังไม่มีให้กับ
กลุ่มลูกค้าได้ใช้บริการ จึงเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการท าตลาดและสร้างช่องทางการตัดสินใจให้ลูกค้ามีความ
สะดวกมากขึ้น 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 1. ความร่วมมือของกลุ่มชาวมุสลิมในการถ่ายทอดความรู้ของเว็บไซต์ QurbanSauและการร่วมกัน
ก าหนดความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกันกับผู้วิจัย รวมถึงความร่วมมือในการทดลองใช้และประ เมินการ
ท างานของระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวมุสลิมได้จริง 
 2. ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของผู้วิจัยสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 
 

รูปภาพผลประสบผลส าเร็จ 
 

 
 

 

 
 

 

                         
 
 

 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 1. นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่พบกับกลุ่มชาวมุสลิมบ่อยครั้งเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและความต้องการ และการน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 2. ปัญหาในการติดตั้งระบบเนื่องจากความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี แก้ปัญหาโดยการปรับระบบให้
สามารถท างานเข้ากันได้กับชาวมุสลิม  
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สรุป 
 ระบบกรุบานซาอุเป็นแนวความคิดด้านธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขัน Startup Thailand League การประกวดแนวความคิด (Pitching) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร. ศรีวิชัย ระบบกรุบานซาอุถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเว็บไซต์ ที่สามารถ
ท าให้คุณแสวงบุญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคุณสามารถเลือกและดูรายละเอียดของ
สัตว์แต่ละชนิดเพ่ือสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์ ตามที่ต้องการได้จากหน้าเว็บ เมื่อยื่นยันการซื้อสัตว์จาก
ฟาร์มเลี้ยงของผู้ผลิตจริงจะต้องช าระเงินผ่านเว็บ จากนั้นลูกค้าท่ีซื้อสัตว์แล้วสามารถตรวจสอบการซื้อว่าสัตว์ที่คุณ
ได้จ่ายเงินไป ได้ถูกเชือดจริงหรือไม่ ผ่านทางวิดีโอถ่ายทอดสด ตามก าหนดการที่ทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์จัดส่งข้อมูล
ผ่านเว็บ จากนั้นเราจะท าการส่งไปให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ช าระเงินค่าสัตว์กับทางเรา โดยระบบกรุบานซาอุถือเป็น
ระบบที่เป็นแนวความคิดด้านการพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สนับสนุนการใช้งานและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทางอิสลามเป็นส่วนใหญ่ 
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บทสรุป  
 กิจกรรม การพัฒนาน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง  มาจากการเรียนในรายวิชา การจัดการตราสินค้า ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและการมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท า นับเป็นการ
เรียนรู้แบบ Project – Based Learning : PBL มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1 P=ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน  2 D=ประสานงานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์  D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ D=น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   3 C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้  4 A=
พัฒนาโครงการในรายวิชาอ่ืน   ผลการด าเนินงานพบว่า 1. ได้แผนการด าเนินงาน  2. รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการและชุมชนเป็นอย่างดี  ได้ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ และสามารถพัฒนาตราสินค้า : น้ าดื่ม
ไผ่ทอง  บรรจุภัณฑ์ : ขวดพลาสติกใส  ขนาดพกพา พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์  ผ่าน facebook  ชื่อ น้ าดื่ม
ชุมชนไผ่ทอง  พร้อมน าเสนอผลงานผ่านการจัดแสดงสินค้า 3. ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา    
4. น าผลจากการพัฒนาตราน้ าดื่ม และบรรจุภัณฑ์ มาสู่การพัฒนาผลงานในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และราคา   
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  คือได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปัญหาการด าเนินงาน การประสานงาน
ไม่ค่อยสะดวก และการพัฒนาตราสินค้าน้ า จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางแก้ไข คือ 1. ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม  และวางแผนโครงการและประสานงานเวลาให้เหมาะสม  
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การจัดแสดงสินค้า 
   

Summary 
 The activity is Development of Drinking water at community Phai Thong Brand. This activity 
is in the Brand management subject. It a the first semester of the academic year 2016. The aimed  
of this activity was developing graduates, practitioners, and skilled living in the 21 st century by 
designing learning and facilitating learning by doing. Project-Based Learning: PBL is a four-step 
process. : 1  P = Action Plan 2  D = Coordinate with Product Entity D = Study visit at community 
production facility. D = brand development / packaging D = Presentation of community product 
development 3  C = Joint exchange of knowledge 4  A = Development of projects in other fields 
The result was showed as follows: 1.Can get the operation plan. 2.The cooperation between the 
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entrepreneur and the community get better above at the Drinking water at Phai thong Brand 
office and develop the logo of the brand, the package and publish online by facebook 3.Consult 
with the professor 4 . Apply the results of the development of drinking water. And packaging To 
develop the product in the course of product development and price. The key success factors 
of this activity was a good cooperation of enterpreneurs. The problem of this activity was not 
comfortable to coordinate and did not know about the law much. The solution is: 1. Learn more. 
Plan and coordinate project time. 
Keywords : Community products, Display 
 

บทน า    
 น้ าดื่ม เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน  มนุษย์ทั่วไปสามารถขาดอาหารได้นานถึง 1 เดือน แต่จะขาด
น้ าได้เพียง 1 สัปดาห์ ในอดีตมนุษย์ดื่มน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยไม่ค านึงถึงความสะอาดของแหล่งน้ า  แต่ใน
ปัจจุบันแหล่งน้ าตามธรรมชาติมีการปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล และสารที่เป็นพิษต่าง ๆ ท าให้มนุษย์ต้องน าน้ าใน
ธรรมชาติมาผ่านกรรมวิธีเพ่ือท าให้น้ ามีความสะอาดสามารถดื่มได้  โดยหน่วยงานรัฐบาลได้ด าเนินกรรมวิธี 
น้ าประปาเพ่ือท าให้น้ าสะอาดสามารถดื่มได้  แต่คงยังไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  ปัจจุบัน 
ธุรกิจผลิตน ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่
รวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตน ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่งน ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งน ้าต่างๆ สามารถน า มา
ใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคได้   แต่ปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ท า 
ให้แหล่งน ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น  ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใน
ตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี 
 กิจการน้ าดื่มไผ่ทอง  สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ 120/1 หมู่ที่ 9 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง ได้รับงบจากรัฐบาล ชื่อโครงการ SML ปี 2555 จ านวน 500,000 
บาท เมื่อใช้น้ าผลิตน้ าดื่มชุมชนไผ่ทองมาสร้างโรงน้ าท่อน้ าต่างๆและขวดบรรจุน้ า เมื่อเสร็จสิ้นปีต่อมาได้รับการต่อ
ยอดจากรัฐบาลอีก จ านวน 200,000 บาท เพ่ือซื้อเครื่องกรองน้ าระบบรีเวอร์สออสโมซิล (RO) เมื่อท าให้น้ าดื่มมี
คุณภาพสมบูรณ์  ซึ่งอยู่ในการดูแลของ รพ.สต.บ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อย่างสม่ าเสมอ 
โรงน้ าชุมชนนาไม้ไผ่ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงน้ าดื่มที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะด าเนินงานเมื่อจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  แต่ยังมีการใช้ตราสินค้าที่ไม่สวยงาน และชนิดการบรรจุภัณฑ์น้อยแบบ 
 สาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ในรายวิชาการจัดการตราสินค้า จึงพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยพิจารณาจากปัญหาของชุมชน  มาสู่งานให้นักศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาจริง กิจกรรม “การ
พัฒนาน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง” จึงพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาตราสินค้า  บรรจุภัณฑ์  และช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ 
ให้แก่โรงน้ าดื่มไผ่ทอง  โดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้ชุมชน และสามเพ่ิมขึ้น ท าให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

966 

วิธีการด าเนินงาน  
 กระบวนการด าเนินงาน 
 1 P =ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 2 D=ประสานงานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
  D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ 
  D=น าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 3 C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 4 A=พัฒนาโครงการในรายวิชาอ่ืน 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการด าเนินงาน 

 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 
 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 ประชากร 
 นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ   
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค้า  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  
 สถานที่ด าเนินโครงการ 
 โรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง  บ้านควนแร  ต.นาไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. P =ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
 2. D=ประสานงานกับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์  
 โดยการประสานงานกับโรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.บ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่ 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นอย่างดีเข้าร่วมโครงการ 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงการเข้าร่วมประชุม ณ โรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง 
 
 3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 โดยการลงพื้นที่ ณ  โรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง  ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 
  D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ 
 นักศึกษาลงพ้ืนที่  ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์  โดย
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการออกแบบ  โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาทั้งโดยตรงและผ่านระบบออนไลน์ ทาง
เฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย  สามารถพัฒนาได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงชื่อเฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 
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  การพัฒนาตราสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    การออกแบบลายเส้นตราสินค้า                           ตราสินค้า                              

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการพัฒนาตราสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพประกอบที่ 6 แสดงช่องทางออนไลน์ เฟสบุคแฟนเพจ ชื่อ น้ าดื่มชุมไผ่ทอง 
 
  D=ประกวดการน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 โดยการน าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินจากความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์  ความเหมาะสมของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  และเทคนิคการน าเสนอ  ซึ่งการน าเสนอ  มี อ.สุธิกาญจน์ 
แก้วคงบุญ เป็นผู้ตรวจงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการน าเสนอผลงาน 
 
 3. C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 โดยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การด าเนินงาน และวิธีการเขียนบทความนักศึกษา ณ อาคารศรีสรรพวิทย์  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  เมื่อ
วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 
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ภาพประกอบที่ 8 แสดงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 4. A=พัฒนาโครงการในรายวิชาอ่ืน 
 โดยการน าข้อมูลจากการศึกษาและพัฒนา ตราน้ าดื่ม และบรรจุภัณฑ์ มาสู่การพัฒนาในรายวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และราคา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินกิจกรรม  ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  และน าไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษา และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้อง ดังนี้ 
 -  การพัฒนาน้ าดื่มชุมชน  พบว่าผู้บริโภคนิยมบริโภคด้วยขวดพลาสติกน้ าใส  ที่มีขนาดพกพา   ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ  กมลชนก  อึ้งสุวรรณ  และจันทิมา  บุษบามินตรา.  2553.  แผนธุรกิจน้ าดื่ม DUO.  ปริญญาศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 -  การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์  พบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า จ าต้องค านึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร์ พันทวี, ฐปนนท์ อ่อนศร.  2554.  การ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 -  การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษา และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์โรงน้ าดื่มชุมชนไผ่ทอง เป็น
อย่างดี 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  นักศึกษาขาดประสบการณ์การน าเสนองาน 
-  การประสานงานไม่ค่อยสะดวก 
-  การพัฒนาตราสินค้าน้ า จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย  
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แนวทางแก้ไข 
 -  ฝึกทักษะ/ให้ค าแนะน าก่อนการน าเสนองาน 

-  วางแผนโครงการและประสานงานเวลาให้เหมาะสม 
-  ศึกษาแบบตัวอย่างแล้วพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด 

 

บทสรุป 
 1.  ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอย่างดี   
 2.  จากการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 3.  นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้  และประสบการณ์ท่ีได้รับ  ในรายวิชาอ่ืน และในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.  จากการร่วมมือพัฒนาตราผลิตภัณฑ์น้ าดื่มชุมชน ตราไผ่ทอง ได้ประสบความส าเร็จ และเป็นที่
ประทับใจของผู้ประกอบการ  

ข้อเสนอแนะในการท างานครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่มีตราผลิตภัณฑ์ 
2.  ควรมีการจัดกิจกรรมประกวดการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นการดูความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ

รูปแบบ 
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การเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.  วารสารศิลปกรรมสาร,  65-86 
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม 
Communication of goat raising wisdom by muslim way 

 
วศิน  นิยมเดชา1, รัชชานนท์  บุญฤทธ์ิ1 และฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง2  

1นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
2อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
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บทสรุป 
 แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย
มุสลิม ท าให้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือบริโภคเนื้อ และนม โดยต้องผ่านการเชือดที่ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม เพ่ือให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล (Halal) เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งเนื้อและนม
ที่ได้ต้องปลอดภัย และต้องมาจากวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เลี้ยงใน
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด จึงต้องเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งท าได้
โดยง่าย ประหยัด สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้างและเชื้อโรค แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางคนที่ไม่ใช่มุสลิม ก็หันมา
ให้ความสนใจกับการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เพ่ือสร้างรายได้เสริมกันเป็นจ านวนมาก ดังนั้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม และพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศ
มาเลเซีย พร้อมทั้งขยายตลาดด้วยระบบ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือ(KM tools) ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of Practice-CoP) เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของเกษตรกรชาวไทย
มุสลิมที่เลี้ยงแพะมาเป็นเวลานาน แล้วจัดเก็บความรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของสัตวบาลในพ้ืนที่ที่คอย
เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) และมีเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จในการเลี้ยงแพะคอยช่วยให้ค าปรึกษาเสมือนเป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) จนได้ความรู้ที่น ามาสู่
การแบ่งปันความรู้ (Share) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ค และไลน์ (Social Network) ของกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะอย่างสร้างสรรค์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง    
ค าส าคัญ   การถ่ายทอด  ภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ  วิถีมุสลิม 
 

Summary  
 Goat is a major economic animal at the south of Thailand. It is related to the culture of 
Thai Muslims, So the largest goat farm is at the South. The goat farm were consume meat and 
milk, take the so must pass the correct slaughter of Islam way to be Halal meat (halal). It is 
because most consumers are Thai Muslims. So the meat and milk must be safe, Must come from 
a safe way, Use clean feedstuffs without germs, Therefore, goat farming according to Islamic 
principles is easy to save, clean, safe from residues and pathogens. But at present, some non-
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Muslims turned to do the goat farm in the rubber tree plantation, oil palm plantation. So much 
follow the muslim way then finally can export to Malaysia and expand the market to E-commerce 
under the policy of Thailand 4.0. So using KM tools, to manage this activity such as Brainstorming 
with Community of Practice (CoP), Storytelling, Mentor, After Action Review, Peer assist, Share, 
Social Network of goat farmers group. And continuous learning and share. 
Keywords : communication,  goat raising wisdom, muslim way 
 

บทน า 
 แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม ขยายพันธุ์เร็ว จึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงแพะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการเกิดของแพะมากกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ (พรชัย วงศ์วาสนา , 2552) โดย
พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะกันมากอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม จึงท าให้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือบริโภคเนื้อ และนม 
โดยต้องผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เพ่ือให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล (Halal) เพราะผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งเนื้อและนมที่ได้ปลอดภัย ต้องมาจากวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
สะอาดปราศจากเชื้อโรค เลี้ยงในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ซารีนา  สือแม, 2550)  
 ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร
ชาวไทยพุทธที่เห็นโอกาสในการใช้พ้ืนที่จ ากัดที่มีอยู่มาเลี้ยงแพะ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมือง เนื่องจาก
ในพ้ืนที่ยังนิยมชมชอบ และเป็นการเลี้ยงต่อจากบรรพบุรุษ รวมทั้งความต้องการของตลาดในการใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากกว่าพันธุ์อ่ืน (สมยศ ทุ่งหว้า และปัทมา หมาดทิ้ง, 2555) แต่เกษตรกรชาวไทยพุทธยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะการเลี้ยงแพะ ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อแพะ และไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 
สภาพแวดล้อมที่เลี้ยงแพะปะปนกับสุนัขและกินอาหารตามถังขยะซึ่งเป็นฮะรอม แพะที่เลี้ยงจึงไม่ใช่อาหารฮาลาล 
ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมได้ หรือถูกกดราคาให้ขายในราคาถูกกว่าราคาซื้อขายทั่วไป  
ซึ่งการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ง่าย ประหยัด สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้าง
และเชื้อโรค นับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาช้านาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางคนที่ไม่ใช่มุสลิม ก็หันมาให้ความ
สนใจกับการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เพ่ือสร้างรายได้เสริมกันเป็นจ านวนมาก แต่ยังความ รู้
เรื่องฮาลาล และการเลี้ยงแพะให้ถูกต้องหลักศาสนาอิสลาม 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล สามารถ
ผลิตแพะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม และพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกขยายตลาดสู่อาเซียน ด้วยระบบ
ตลาดแบบ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
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วิธีการด าเนินงาน 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ทางสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้มีรายวิชาสัมมนาในหลักสูตร เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และตรงกับปัญหาของชุมชน 
มาแลกเปลี่ยนน าเสนอในชั้นเรียน  และบทความเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม” เป็น
บทความที่สังเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลภาคสนามที่ผู้ศึกษาได้ลง
พ้ืนที่สนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ท า ให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถน าเสนอ
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ เครื่องมือที่ใช้ (KM tools) ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้  
 ผู้ศึกษาได้เข้าปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจ า เพ่ือเลือกหัวข้อศึกษาเรื่อง การเลี้ยงแพะในชุมชนบ้านเกิด 
คือ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จึงเริ่มค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือหา
ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงแพะกับชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ท าให้ทราบว่าในพ้ืนที่อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วทุกต าบล  ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายใหม่หลายคนไม่ใช่มุสลิม จึงขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและสุขาภิบาล ท าให้แพะไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล  ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดประเด็น
ศึกษาท่ีตรงกับปัญหาของชุมชน คือ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ
ตามวิถีมุสลิม เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนความรู้หาแนวทางการ พัฒนา
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนให้มีคุณภาพ 
 KM tools ที่ ใช้  คือ การระดมสมอง (Brainstorming) เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยการสนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) และมี
อาจารย์ประจ าวิชาท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor)   
 ผลที่ได้รับ คือ ทราบถึงศักยภาพด้านอาหารแพะที่มีในพ้ืนที่ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่เป็นชาวไทย
มุสลิม กับเกษตรกรชาวไทยพุทธ มีวิธีการเลี้ยงทั้งแบบขังคอก การเลี้ยง
แบบปล่อยทุ่ง หรือผูกล่าม ซึ่งพันธุ์แพะที่เลี้ยงมักเป็นแพะพันธุ์พ้ืนเมือง 
และพันธุ์บอร์ผสม   

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่อ าเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา เพ่ือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ และปัญหาในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร 
และจดบันทึกข้อมูลจากการเล่าเรื่อง  
 KM tools ที่ใช้ คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ในที่นี้หมายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)  



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

975 

 ผลที่ได้รับ คือ ภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะที่เกษตรกรชาวไทยมุสลิมได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัว จาก
รุ่นสู่รุ่น จนเป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลตามวิถีมุสลิม เพ่ือให้แพะมีคุณภาพเนื้อที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน
ฮาลาล ส่วนเกษตรกรชาวไทยพุทธ ยังขาดความเข้าใจเรื่องฮาลาลจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลของแพะ จึงท าให้
พ่อค้าคนกลางซื้อแพะในราคาถูกกว่าแพะที่เลี้ยงโดยชาวไทยมุสลิม  

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ  
 การจัดเก็บความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ มีทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล และความรู้ที่เผยแพร่เป็นเอกสาร และ
สื่อออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรจะทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจ าต าบล  
โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และมีการแจกพันธุ์แพะแก่เกษตรกรที่สนใจ ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการพบปะพูดคุย เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ นับเป็นโอกาส
ของการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ร้านน้ าชา และร้านค้าชุมชน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มแพะขนาดใหญ่หลาย
แห่งที่จ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะแก่เกษตรกร ก็ยังมีเว็บไซต์ด้านการเกษตรเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ 
เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงแพะได้ จึงเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะที่มีการติดต่อซื้อขายแพะ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง  
 KM tools ที่ใช้  คือ การเรียนรู้ระหว่างท างาน  (After Action Review) เ พ่ือบอกเล่าทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาด้วยบรรยากาศของเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ท าให้เกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน และมีผู้ประกอบการฟาร์มแพะท าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)   
 ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกร และผู้ประกอบการฟาร์มแพะ จะรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ พบปะพูดคุย
กัน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร  

 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เป็นชาวไทยมุสลิม จะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่
เข้าใจวิถีมุสลิม จึงมีการพูดคุยถ่ายทอดความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้การเลี้ยงแพะมี
คุณภาพ โดยการให้ค าแนะน าเรื่องการสร้างคอกแพะ ที่ต้องยกพ้ืนให้สูง และตีพ้ืนคอกด้วยไม้ระแนง ซึ่งอาจจะ

ดัดแปลงจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นได้ เช่น แผ่นไวนิล แผ่นฟิวเจอร์
บอร์ดเก่า เศษไม้ เป็นต้น เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของแพะ  
 KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู้ระหว่างท างาน (After Action 
Review) เพ่ือแก้ปัญหาการเลี้ยงแพะ โดยมีผู้ประกอบการฟาร์ม
แพะท าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  
 ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ เกิดแนวคิดการประยุกต์วัสดุ
เหลือใช้ และวัสดุในท้องถิ่น มาท าคอกแพะ แบบลดต้นทุน และเป็น
ผลดีต่อสุขอนามัยของแพะ  
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 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้  
 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ  และเฟซบุ๊คของผู้ประกอบการฟาร์มแพะในภาคใต้ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ รวมทั้งการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า 
 KM tools ที่ใช้ คือ แหล่งผู้รู้ขององค์กร (CoE) การเข้าถึง
ข้อมูล ด้วยวิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยง (Mentor) และการใช้สื่อออนไลน์ (Social Network)   
 ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่จะทราบว่าในชุมชนมีใคร
บ้างที่เป็นผู้รู้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เมื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ประสบ
ปัญหาแพะป่วย ก็จะได้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
  การที่เกษตรกรได้พบปะกันตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น 
ร้ านน้ าชา  ตลาดนัด คอกแพะ เ พ่ือแลกเปลี่ ยนความรู้ และ
ประสบการณ์กันอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน น าไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหากันเป็นประจ าทุกวัน 
 KM tools ที่ใช้ คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการท า
หน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) รวมทั้งมีการใช้เฟซบุ๊ค (Social Network) เป็นเวทถีาม-ตอบ (Forum) ไขข้อข้องใจแก่กัน 
 ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม และมีเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 

 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ต่างมีใจรักในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาการ
เลี้ยงแพะอยู่เสมอ เช่น เรียนรู้การท าอาหารเสริมให้แพะจากเว็บไซต์ การลดต้นทุนและการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดย
การวางแผนจัดจ าหน่ายเนื้อแพะแปรรูปแก่ผู้บริโภค การจัดการด้านการตลาดออนไลน์ เพ่ือตัดตอนพ่อค้าคนกลาง 
นับว่าเกษตรกรเริ่มมีการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0   
 KM tools ที่ใช้ คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) และมีการใช้ Social Network  
 ผลที่ได้รับ คือ การพัฒนาวิธีการเลี้ยงแพะของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทยพุทธ เป็นไปตามวิถีมุสลิม 
ตั้งแต่การปรับปรุงคอกแพะ การให้อาหาร การสุขาภิบาลแพะ 
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 จากวิธีด าเนินการดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู KM Process) และ
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ดังต่อไปนี้ 

KM Process  KM Tool 
ขั้นตอนที่ 1 
การบ่งชี้ความรู้ 

- Brainstorming  
- CoP 
- Mentor  

ขั้นตอนที่ 2  
การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- CoP 
- Storytelling  

ขั้นตอนที่ 3  
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 

- After Action Review  
- Peer Assist 
- Mentor 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้   

- After Action Review  
- Mentor 

ขั้นตอนที่ 5  
การเข้าถึงความรู้ 

- Center of Excellence (CoE) 
- Social Network  

ขั้นตอนที่ 6  
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้

- Storytelling  
- Mentor 
- Social Network  
- Forum 

ขั้นตอนที่ 7  
การเรียนรู้ 

- Storytelling 
- After Action Review 
- Social Network  

 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การเลี้ยงแพะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมุสลิม เนื่องจากแพะมีความส าคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่ส าคัญ 2 พิธี ได้แก่ “อากีเกาะฮ” ส าหรับการรับขวัญทารกแรกเกิด และ “การกุ
รบ่าน” เพ่ือแสดงการเสียสละและศรัทธาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ ชาวไทยมุสลิมยังนิยมน าแพะมาประกอบอาหาร
ในพิธีการโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน หรืองานศพ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเนื้อแพะก็จะเป็นชาวไทย
มุสลิม ที่จะเลือกแพะที่ผ่านการเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม เพ่ือให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล  (Halal) รวมทั้งวิธีการ
เลี้ยงแพะก็ต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้าง ซึ่งจะต้องเป็นการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม 
สอดคล้องกับ ซารีนา  สือแม (2550) ที่กล่าวถึงความส าคัญของแพะที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาอิสลาม 
ชาวไทยมุสลิมได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสอนกันภายในครอบครัว จากรุ่นสู่
รุ่น สะสมความรู้และประสบการณ์จนเป็นภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม ที่มีต้นทุนการเลี้ยงต่ า สะอาด 
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ประหยัด และได้ผลดีต่อสุขภาพทั้งแพะและผู้บริโภค โดยมีวิธีการเลี้ยงแพะหลายวิธี ทั้งแบบขังคอก การเลี้ยงแบบ
ปล่อยทุ่ง หรือผูกล่าม สอดคล้องกับงานของ สมยศ ทุ่งหว้า และปัทมา  หมาดทิ้ง (2555) ที่ได้กล่าวถึงการเลี้ยง
แพะในระบบการท าฟาร์มของชุมชนมุสลิม ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  และพันธุ์แพะที่เลี้ยงมักเป็น
แพะพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์บอร์ผสม  แต่ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมนี้ ยังอยู่ในวงจ ากัดในสังคมหรือ
ครอบครัวมุสลิมเท่านั้น มิได้เผยแพร่กันเป็นข้อมูลความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทย
พุทธ จะไม่เข้าใจวิถีมุสลิมและเรื่องอาหารฮาลาล ท าให้เลี้ยงแพะปะปนกับสัตว์เลี้ยงต้องห้ามอย่างสุนัข และให้กิน
เศษอาหารที่ปนเปื้อนไขมันและกระดูกจากสัตว์ต้องห้าม เช่น หมู เป็นต้น ดังนั้น ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมจึงไม่
ยอมรับแพะที่เลี้ยงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะตามวิถีมุสลิม   
 จากการศึกษาเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม” พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีการ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
โดยมีการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM Tool) หลากหลาย ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) หาแนวทาง
พัฒนาเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะที่ เป็นชาวไทยพุทธร่วมกับเกษตรกรชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice-CoP) เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) แล้วน า
ความรู้ปปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของสัตวบาลในพ้ืนที่ที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
(After Action Review) และมีเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงแพะคอยช่วยให้ค าปรึกษาเสมือนเป็น
เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) และมีการแบ่งปันความรู้ (Share) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ค และไลน์ 
(Social Network) ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานของอลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์ และสุข
กมล  รัตนสุภา (2559) ที่ใช้การจัดการความรู้ในการสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวไร่ในแปลงยางพาราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่
เป็นชาวไทยพุทธ เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ผ่านการถามตอบข้อสงสัย และการเล่าเรื่องจาก
เกษตรกรชาวไทยมุสลิมผู้มีประสบการณ์ ประสานความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกันอย่างไม่เป็น
ทางการ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาด้วยกันในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือนภายในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน 
มากกว่าที่จะเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  
  การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม ซึ่งเกษตรกร
ในชุมชนด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้วยความเต็มใจ จึงท าให้พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกร
ติดต่อสัมพันธ์กันในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีใจใฝ่รู้และรักในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจาก
งานเสริมให้เป็นงานหลักท่ีสร้างรายได้อย่างมั่นคง มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้มาแก้ปัญหา จึงท าให้
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะจากเกษตรกรรุ่นเก่าที่ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงแพะมาแล้ว ก่อเกิด
เป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างไม่เป็นทางการ  
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 2. ผู้ประกอบการฟาร์มแพะ และเกษตรกร มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ (Social 
network) เป็นลักษณะการสอบถามหาความรู้ใหม่ ท าให้เกษตรกรได้รับข้อมูลความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ น าไปสู่การสร้างตลาดรองรับแพะจากเกษตรกร  
 3. ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาแพะสูงกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน จึงเป็นเหตุ
จูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น   
 

สรุป 
 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม เป็นการสื่อสารที่การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล ในที่นี้หมายถึงเกษตรกรชาวไทย
มุสลิม ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งด้วยการบอกเล่าวิธีการ และท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
การเลี้ยงแพะที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ท าให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทยพุทธมีความเข้าใจวิถีมุสลิม 
และเรื่องฮาลาลได้เป็นอย่างดี  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่า กระบวนการจัดการความรู้ เป็นหัวใจส าคัญของ
การถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน เกิดพลังศรัทธาในการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้     ซึ่งแท้จริงแล้ว เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานทุกกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
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บทสรุป 
 ล่องแก่งหนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ที่มีกิจกรรมการ
ล่องแก่ง อาหารพ้ืนบ้าน รวมถึงที่พัก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ช่วยกันด าเนินการพัฒนาให้การ
ท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหา และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว 
ชุมชนจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และยังเกิดความ
รัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึกในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเพ่ิมคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว
ชุมชนขยายตลาดสู่ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
(KM tools) ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) 
เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของผู้แทนชุมชน แล้วจัดเก็บความรู้
เพ่ือน าไปปฏิบัติร่วมกับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอยเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ (After Action Review) และเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) จนได้ความรู้ที่น ามาสู่การแบ่งปันความรู้ 
(Share) เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนรวมตัวเป็นเครือข่ายติดต่อปรึกษาหารือกันด้วย Social 
Network ของกลุ่มสมาชิก ซึ่งเป็นเสมือนเวที ถาม-ตอบ (Forum) ข้อข้องใจน าไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กัน เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน    
ค าส าคัญ   การสื่อสารเพื่อพัฒนา  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  หนานมดแดง     
 

Summary  
 Communication for developed Nan Mod Dang Rafting, Tourism Community in Phatthalung 
Province. There are rafting trip activities. Local food, including accommodation, with the 
participation of local communities to help develop sustainable tourism. The local community is 
a perceived problem. And directly affected by tourism. The community is involved in all aspects 
of development. To provide local communities with the benefits of tourism. And also love, 
jealousy, pride. In addition, the conservation of tourism resources and the environment will be 
sustainable, that creating income for the community and add value to tourism, expand 
community to E-commerce, following Thailand 4 . 0  Concept. By using knowledge management 
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(KM tools) : brainstorming, community of pratice-CoP, storytelling, and stored knowledge to 
practice with mentor and after action review and peer assist, as well as sharing and social network 
: forum of Community. It results in sustainable development. 
Keywords : Communication for developed, Tourism Community, Nan Mod Dang Rafting trip 
 

บทน า 
 จังหวัดพัทลุง เมืองโนรา อู่นาข้าว พราวน้ าตก แหล่งนกน้ า ทะสาบงาม เขาอกทะลุ น้ าพุร้อน เป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่มีการตอบรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวและมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานภายใต้การมี
ส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการที่น าเรื่องราวพ้ืนบ้านหรือเรื่องเล่าในชุมชนมาสร้างเป็นจุดขาย เพ่ือ
ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าตลอดจนมูลค่าเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดพัทลุง เป็น 1 ใน 
24 จังหวัด ในโครงการนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเรื่องราว เรื่องเล่า หรือต านานความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการ
สร้างการรับรู้เรื่องราววิถีไทยที่น่าสนใจ เพ่ือให้ได้สัมผัสกับความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีที่ชุม ชนมีต่อ
สถานที่ต่าง ๆ เป็นการตอกย้ าความหมายที่มากกว่าของการเที่ยว ที่ไม่ใช่แค่การไปพบกับความสวยงาม แต่
สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจ เสริมก าลังใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี (กองบรรณาธิการนายรอบรู้และนิตยสาร , 
2553) 
 ล่องแก่งหนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ที่มีกิจกรรมการล่องแก่งและที่พัก รวมถึงอาหารพ้ืนบ้าน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหา 
และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นที่ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
ขั้นตอน และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพ่ือ
ก่อให้ความรัก ความห่วงแหน ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้าง
จิ ตส านึ ก ในการดู แลป้ องกันรั กษาทรัพยากรท่ อง เที่ ย วและ
สภาพแวดล้อมให้คงอย่างยั่งยืนเพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อีกทั้งยัง
ง่ายต่อชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่และเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวและในที่สุด
ชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ (ณัฏฐณิชา หมื่นหนู, 2557) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาล่องแก่งหนานมด
แดง ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
และร่วมปรับปรุงวิธีการให้บริการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อไป 
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วิธีการด าเนินงาน 
 ด้วยนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เน้นผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ทางสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงได้ออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้นักศึกษาลงพ้ืนที่วิจัยตามแผนการด าเนินงานวิจัย 
ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมารับใช้ชุมชนได้จริง  และบทความเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : 
ล่องแก่งหนานมดแดง” เป็นบทความที่สังเคราะห์จากกระบวนการวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อล่องแก่งหนานมดแดง ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะผู้วิจัยได้มีวิธีการด าเนินการวิจัยตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ 
เครื่องมือที่ใช้ (KM tools) ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การบ่งช้ีความรู้  
 คณะผู้วิจัยได้เข้าปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และเลือกศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกิด 
คือล่องแก่งหนานมดแดง ตั้งอยู่ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จึงนัดหมายลงพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือ
ประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชน  ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ต าบลลานข่อย ท าให้ทราบว่ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวล่องแก่งในต าบลลานข่อยมีหลายแห่ง แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการกันเป็นจ านวนมาก คือหนานมด
แดง เนื่องจากผู้ประกอบการมีความพร้อมในการให้บริการสถานที่ร่มรื่นบรรยากาศดี จัดภูมิทัศน์สวยงาม รวมทั้งมี
ลานกิจกรรมและห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะได้ ที่ส าคัญท าให้ทราบศักยภาพของชาวบ้านด้าน
วัฒนธรรมอาหารตามวิถีชุมชน คณะผู้วิจัย จึงได้แลกเปลี่ยนความรู้หาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 KM tools ที่ใช้ คือ การระดมสมอง (Brainstorming) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยการ
เสวนาพูดคุยกับผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ต าบลลานข่อยเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Pratice-CoP) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor)   
 ผลที่ได้รับ คือ ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่และชาวบ้านในการให้บริการอาหารพ้ืนเมือง ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีสะท้อนถึงวิถีชุมชนที่มีมาแต่โบราณ จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประเด็น ได้แก่  

- นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของชุมชน   
- ท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและกลับมาเยือนอีกครั้ง 
- แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
 คณะผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสถานที่พัก  อาหาร  
การบริการของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือค้นหาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์คนในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน ร้านค้าในชุมชน คนให้บริการล่องแก่ง ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว และจด
บันทึกข้อมูลจากการเล่าเรื่อง  
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 KM tools ที่ใช้ คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ในที่นี้หมายถึง นักท่องเที่ยว และ
ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)  
 ผลที่ได้รับ คือ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ และศักยภาพของชุมชนในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนที่ผู้ประกอบการจะรับเข้ามาเป็นพนักงาน 
และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาขายขนมพ้ืนบ้านอาหารพื้นเมืองของแก่นักท่องเที่ยว 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ  
 คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว และรวบรวมประเด็นเรื่องเล่าที่ได้จากคนในชุมชน เพ่ือน าเสนอให้ที่
ประชุมผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ต าบลลานข่อย ได้รับทราบระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป 
 KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู้ระหว่างท างาน (After Action Review) 
เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ชุมชนตอบสนองความต้องการและสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้อง
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ต าบลลานข่อยที่มี
ประสบการณ์มาเล่าเรื่องความประทับใจที่เคยได้รับจากการท่องเที่ยวที่อ่ืน จึงมี
บรรยากาศของความเป็นเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) ท าให้ชาวบ้าน
ได้รับความรู้ใหม่ และเกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อไป  
 ผลที่ได้รับ คือ ชาวบ้าน  ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ได้
ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และเกิด
แนวคิดที่จะร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ท าป้ายบอก
ทาง รวมทั้งก าหนดกฎกติกาที่จะปฏิบัติแก่นักนักท่องเที่ยว เพ่ือการ
บริการที่ประทับใจ 

 ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้   
 ผู้น าชุมชนน าประเด็นเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง แจ้งให้ที่ประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้านให้ชาวบ้าน  ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหารือที่ประชุมถึงกฎกติกา ข้อพึงปฏิบัติต่อ
นักท่องเที่ยว  
 KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู้ระหว่างท างาน (After Action 
Review) เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอยเป็น พ่ี เลี้ ยง (Mentor) เ พ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการบริการให้ดีข้ึน  



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

984 

 ผลที่ได้รับ คือ ชาวบ้าน  ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงการบริการนักท่องเที่ยวให้มี
ความประทับใจและความพึงพอใจทั้งด้านการบริการที่พัก อาหาร สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน  

 ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้  
 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน ได้ใช้ช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ ทั้งไลน์(Line) และเฟซบุ๊ค(Facebook) ในการแจ้ง
ทราบกฎกติกา และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนควรรู้ และปฏิบัติร่วมกัน  ตลอดจนการนัดหมาย
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว  
 KM tools ที่ใช้ คือ แหล่งผู้รู้ขององค์กร (CoE) การเข้าถึง
ข้อมูล ด้วยวิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ ในชุมชน และการใช้สื่อ
ออนไลน์ (Social Network) เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน  
 ผลที่ ได้รับ คือ คนในชุมชนมีเข้าใจในการให้บริการแก่
นักท่องเทีย่ว และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 เมื่อมีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้การนัดหมายของชาวบ้านสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
และการพบปะกันที่ร้านกาแฟ และร้านค้าในชุมชน 
 KM tools ที่ ใช้  คือ การเล่ า เรื่ อง  (Storytelling) จาก
ประสบการณ์การให้บริการแก่ ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซึ่งได้
มีการใช้สื่อออนไลน์ (Social Network) เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเป็นเวที ถาม-ตอบ (Forum) ไขข้อ
ข้องใจแก่กันได้เป็นอย่างด ี
 ผลที่ได้รับ คือ มีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในชุมชน โดยจัดเก็บวิดีโอ
และรูปภาพกิจกรรมการบริการนักท่องเที่ยวไว้ในเฟซบุ๊ค เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ และเก็บไว้ในอัลบั้มและโน้ตของไลน์กลุ่ม เพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกัน  
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 ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
 จากการที่ผู้ น าชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และ
เจ้าหน้าที่ต าบลลานข่อย ได้พบปะกันตามวาระ หรือสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
จึงเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการใฝ่รู้ และรักในการเรียนรู้
เ รื่ อ งการบริการการท่อง เที่ ยวมากขึ้ น  และเกิดมี เ รื่ อ ง เล่ า
ประสบการณ์จากการที่แต่ละคนไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ มาบอกเล่าให้คนในชุมชนฟัง นับเป็นการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาที่สร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
 KM tools ที่ใช้ คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action 
Review)  
 ผลที่ได้รับ คือ ความรู้เรื่องการบริการนักท่องเที่ยวให้มีความพึงพอใจอย่างสูงสุดที่สามารถปฏิบัติตามได้
จริง ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
 จากวิธีด าเนินการดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู KM Process) และ
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ดังต่อไปนี้ 

KM Process  KM Tool 
ขั้นตอนที่ 1 
การบ่งชี้ความรู้ 

- Brainstorming  
- CoP 
- Mentor  

ขั้นตอนที่ 2  
การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- CoP 
- Storytelling  

ขั้นตอนที่ 3  
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 

- After Action Review  
- Peer Assist 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้   

- After Action Review  
- Mentor 

ขั้นตอนที่ 5  
การเข้าถึงความรู้ 

- Center of Excellence (CoE) 
- Social Network  

ขั้นตอนที่ 6  
การแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู ้

- Storytelling  
- Mentor 
- Social Network  
- Forum 

ขั้นตอนที่ 7  
การเรียนรู้ 

- Storytelling 
- After Action Review  
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ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 หนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในอ าเภอป่าพะยอมที่ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นไปตามกระแสความนิยมที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน แต่การหลั่งไหล
เข้ามาของนักท่องเที่ยวจ านวนมากย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่น เช่น ขยะของ
เสีย สิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นผลเสียแก่ชาวบ้านคนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าธรรมชาติ
ของชุมชน ซึ่งอาจจะท าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม จนนักท่องเที่ยวลดหายไปในที่สุด หากไม่มีการ
วางแผนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี  
 ดังนั้น จะต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ แล้วน าผลการส ารวจมาสื่อสารขยาย
ผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน อันได้แก่ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในชุมชน และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ได้ทราบเพ่ือร่วมระดมความคิดในการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดงให้คงความเป็นอัต
ลักษณ์ตามวิถีชุมชน 
 การใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดงนี้ จึง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการค านึงถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น และเกิดความร่วมมือของชาวบ้านในการร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีระบบ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและคนในชุมชน ด้วยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ค 
และไลน์ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลดีต่อคนในชุมชนระยะยาว 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ  
  การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาล่องแก่งหนานมดแดง ต าบล
ลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และร่วม
ปรับปรุงวิธีการให้บริการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนได้นั้น มีปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1. ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและรักในการเรียนรู้พัฒนางานบริการการท่องเที่ยว มีความ
เข้มแข็ง กระตือรือร้นในการท างาน เปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่เข้ามาเป็นพนักงาน และขายสินค้าชุมชน ท าให้เ กิด
การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
 2. ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ และชาวบ้าน มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ (Social 
network) เป็นลักษณะการประชุมทบทวนความรู้หลังปฏิบัติ  (AAR) ท าให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ประเมินของตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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 3. การจัดให้มีตลาดนัดในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านน าผลผลิตทางการเกษตรและขนมพ้ืนบ้าน
อาหารพื้นเมืองมาจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 
ชาวบ้านจึงมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน   
 

สรุป 
 การสื่อสารเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่งหนานมดแดง โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) และเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tool) มาใช้ในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาล่องแก่งหนานมด
แดง โดยเริ่มต้นจากการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ศึกษาปัญหาร่วมกัน แล้วส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว เพ่ือค้นหาความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ในมุมมองของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้รับบริการจาก
ผู้ประกอบการ และชุมชน จึงเป็นการดึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง เพ่ือน าผลการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ และชุมชนได้ทราบ เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 
 การใช้เครื่องมือจัดการความรู้ในกระบวนการวิจัย ท าให้ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคมและชุมชน และรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในสังคมออนไลน์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด าเนินการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน  
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อรวรรณ น้อยวัฒน์. เครื่องมือจัดการความรู้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
www.ubu.ac.th/web/files_up/44f2014062418042464.pdf (วันที่ค้นข้อมูล : 19 พฤศจิกายน 
2558). 
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บทสรุป 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาอ้ม และการทดลองปลูกอ้ม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิน
โครงงาน คือ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การทดลองพรางแสง การจัดเวทีคืนข้อมูลและ
แบบสอบถาม กระบวนการจัดการความรู้ในการด าเนินโครงงาน ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการศึกษาท าให้ได้ภูมิปัญญาอ้ม คือ การปลูก การใช้ประโยชน์ และ
ความเชื่อ ผลการทดลองการพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม คือ การพรางแสง 80% และชาวบ้านมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูลอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.82) 
ค าส าคัญ : ต้นอ้ม การจัดการความรู้ การพรางแสง 
 

Summary 
 The purpose of this project were to study Om wisdom and experimental of Om planting. 
The project instruments were brainstorming, interview, focus groups, experimental, training, and 
questionnaire. The project of knowledge management process consists of knowledge 
identification, knowledge acquisition, knowledge creation, and knowledge sharing. The result 
gained Om wisdom were planting, utilization, and beliefs. Effect of shading that appropriate for 
Om planting was shading 80% .  In addition, the villagers were satisfied forward training at the 
height level ( X = 4.30, S.D. = 0.82). 
Keywords : Om Knowledge management Shading 
 

บทน า 
 บ้านนาเชือก ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 84 บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หรือ “หมู่บ้านราชมงคล” ด้วยการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งมติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์การสร้างอาชีพจากทรัพยากรที่มีในชุมชน การพัฒนาศักยภาพของ
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กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมรายได้ การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน การส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช (คณะกรรมการหมู่บ้านนาเชือก 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร , 2555) ชาวบ้านนาเชือกประกอบอาชีพเสริม คือ 
การทอผ้าย้อมมูลควาย ซึ่งในระยะแรกได้ใช้ใบอ้มเป็นวัตถุดิบในการดับกลิ่นมูลควาย ต่อมาต้นอ้มได้สูญพันธุ์ไป
จากชุมชน และชาวบ้านนาเชือกมีความต้องการให้ต้นอ้มคืนกลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้ส่งโครงงาน 
“ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย” ภายใต้โครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 11” ประจ าปี 2559 โดยธนาคารไทย
พาณิชย์ และได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย พร้อมกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงงาน จ านวน 75 ,000 
บาท เพ่ือหาวิธีให้ต้นอ้มกลับคืนสู่ชุมชน และใช้ประโยชน์จากอ้มในกระบวนการทอผ้าย้อมมูลควายต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 โครงงาน ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย มีวิธีด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 1. การบ่งชี้ความรู้ 
    ด าเนินการศึกษาโจทย์ที่โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ว่าเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
อะไร รวมถึงการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน จากนั้นสมาชิกใน
ทีมน าผลการศึกษามาช่วยกันระดมสมอง เพ่ือพัฒนาโครงงานที่สอดคล้องท้ังกับโจทย์ของโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 
11 และความต้องการของชุมชน 

 2. การแสวงหาความรู้  
    ด าเนินการสืบค้นภูมิปัญญาเกี่ยวกับอ้ม คือ การปลูกอ้ม การดูแลรักษาต้นอ้ม การใช้ประโยชน์จากต้นอ้ม 
และความเชื่อเกี่ยวกับอ้ม โดยการสนทนากลุ่มร่วมชาวบ้านที่มีความรู้และเคยปลูกต้นอ้ม จ านวน 10 คน ซึ่ง
ด าเนินการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง นอกจากนี้ ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รู้อีก จ านวน 3 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมาก
ที่สุด ซึ่งจะน าข้อมูลจากขั้นตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกอ้มต่อไป  

 3. การสร้างความรู้ 
    โดยน าผลการศึกษาจากขั้นตอนการแสวงหาความรู้ มาเป็นโจทย์ในการสร้างความรู้ และเป็นการสร้าง
ความรู้แบบชาวบ้านมีส่วนร่วม  

 4. การแลกเปลี่ยนความรู้ 
    โดยการจัดเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการสืบค้นภูมิปัญญาอ้มและการทดลองพรางแสง และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงงาน ทั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการแปลผลค่าเฉลี่ย
จากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายความว่า    อยู่ในระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายความว่า    อยู่ในระดับมาก 
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    ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายความว่า    อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายความว่า    อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49     หมายความว่า    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนนิงาน 
 ผลการด าเนินโครงงาน ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้  

 1. การบ่งชี้ความรู้ 
 จากการศึกษาโจทย์ที่โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 11 ธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องการให้นักศึกษาได้น าความรู้
ที่เรียนในสาขาวิชาที่เรียน มาใช้ในการท าโครงงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่
แล้วในชุมชนและเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยทีมงานจึงมีความสนใจศึกษาบ้านนาเชือก ซึ่งเป็น 
“หมู่บ้านราชมงคล” จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่า ชุมชนใช้ต้นอ้มเพ่ือดับกลิ่นผ้าย้อมมูลควาย แต่
ปัจจุบันต้นอ้มได้สูญพันธุ์ไปจากชุมชน ทีมงานจึงน าโจทย์ของธนาคารไทยพาณิชย์และผลการศึกษาจากชุมชนมา
พัฒนาโครงงาน ด้วยการระดมสมองและได้ตั้งชื่อโครงงานว่า “ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย” 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กิจกรรมการบ่งชี้ความรู้ 
 

 2. การแสวงหาความรู้ 
     ผลการสืบค้นภูมิปัญญาเกี่ยวกับอ้ม เพ่ือน าภูมิปัญญาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกต้นอ้มในขั้นตอน
ต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้  
  2.1 การปลูกและการขยายพันธุ์ต้นอ้ม ชาวบ้านใช้วิธีการตัดก่ิงปักช าในกระถาง มีดังนี้  
            1) การเลือกกิ่งพันธุ์ เช่น เลือกกิ่งอ้มที่ติดกับดิน ความยาวที่เหมาะส าหรับการปักช า 
ควรมีความยาว 2-3 นิ้ว   
            2) เตรียมวัสดุปลูก เตรียมดินร่วนซุย ใส่กระถางปลูกที่เตรียมไว้ กระถางปลูก ส่วนใหญ่
ใช้ภาชนะเก่าต่างๆ เช่น ตะกร้า กระติบข้าว รางไม้ เป็นต้น  
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            3) การปักช า น ากิ่งที่ตัดมาปักลงไปในกระถางประมาณ 2-3 กิ่ง เสร็จแล้วจึงรดน้ า
ตามปกติ โดยน้ าที่ใช้รดต้องเป็นน้ าสะอาด ไม่ใช้น้ าเหลือทิ้งจากการซักผ้าหรือน้ าล้างจาน  
            4) การเก็บกระถาง ให้เลือกเก็บกระถางปลูกตรงบริเวณร่มร าไร เพราะต้นอ้มไม่ชอบ
แดด แสงแดดจะท าให้ใบอ้มลวกได้ และตั้งกระถางให้สูงประมาณเหนือเข่าขึ้นไป เพ่ือป้องกันไก่เข่ีย  
       2.2 การใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ทางความหอมของใบอ้มของชาวบ้านนาเชือกในอดีต มี
ดังนี้  
            1) ใช้ดับกลิ่นเหม็นของมูลควายในการย้อมผ้ามูลควาย  
            2) ชายหนุ่มน ามาใช้แทนน้ าหอม เมื่อจะไปจีบสาว โดยน าใบอ้ม 1 ใบ มานาบกับไฟ 
แล้วเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กระจายออกมา  
            3) ใช้ท าขี้ผึ้งทาริมฝีปาก โดยผสมใบอ้มกับมะพร้าวแก่ เพ่ือท าขี้ผึ้ง จะท าให้ขี้ผึ้งมีกลิ่น
หอมของใบอ้ม  
            4) เพ่ือสูดดมแก้วิงเวียนศีรษะ โดยคนสมัยโบราณเมื่อเข้าป่าจะพกใบอ้มใส่กระเป๋า
เสื้อผ้า เพ่ือสูดดมแก้วิงเวียนศีรษะ  
            5) ใช้ไล่เหลือบ ริ้น แมลงหวี่ โดยน าใบอ้มมานาบไฟแล้วม้วนทัดไว้ที่หู  
       2.3 ความเชื่อ ชาวบ้านนาเชือกมีความเชื่อเกี่ยวกับอ้ม ดังนี้  
            1) ห้ามผู้หญิงที่มีประจ าเดือนเด็ดใบ เพราะต้นอ้มเป็นไม้หอม ไม่ชอบของเสีย  

           2) ห้ามเอามือค้ าเข่าเด็ดใบ ต้นอ้มจะตาย  
            3) การปลูกอ้ม ถ้าปลูกวันอังคาร ต้นอ้มแข็งแรง ปลูกวันพฤหัสบดี ใบอ้มจะงาม  
   แม้จะได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาแล้ว ทีมงานซึ่งไม่เคยเห็นต้นอ้มมาก่อน ก็ยังไม่สามารถหา
วิธีการปลูกอ้มได้ และจากการสัมภาษณ์ แม่ชีหยุ้น ทัพพิลา ผู้เคยปลูกอ้มคนสุดท้ายของชุมชน ซึ่งน าต้นอ้มมาจาก
สามเณร พาคิน วาริคิด วัดป่าหนองผือ อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ทีมงานจึงได้ไปสัมภาษณ์สามเณร
พาคิน วาริคิด โดยสามเณรใช้วิธีการปลูกอ้มแบบปลูกในแปลงขนาดประมาณ 1.2x1.5 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 
25 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 25 เซนติเมตร รดน้ า เช้า-เย็น และใส่ปุ๋ยขี้เถ้าถ่าน ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อแปลง 
ดังนั้น ทีมงานจึงได้ประยุกต์วิธีการปลูกอ้มของสามเณรพาคิน วาริคิด ส าหรับทดลองในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการแสวงหาความรู้ 
 
 3. การสร้างความรู้ 
    ผลการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอ้ม พบว่า อ้มเป็นพืชที่ชอบแสงแดดร าไร จึงได้ด าเนินการทดลองปลูกอ้ม
แบบการพรางแสงในแปลงทดลองขนาด 1.5x1.85 เมตร ด้วยวิธีการ 1) ไม่พรางแสง 2) พรางแสง 50% 3) พราง
แสง 80% วิธีการละ 5 แปลง ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร รดน้ า เช้า -เย็น 
ใส่ปุ๋ย 15 วันต่อครั้ง ครั้งละ 3 กิโลกรัมต่อแปลง เพ่ือหาวิธีการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้ม โดยมีการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ้ม คือ ความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม และจ านวนใบ ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานกับชาวบ้าน และสอนให้ชาวบ้านเป็นผู้บันทึกข้อมูลการทดลอง ในทุก ๆ 15 วัน จ านวน 4 ครั้ง และ
นักศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ผลการทดลอง พบว่า 1) ความสูง ต้นอ้มที่ปลูกแบบไม่พรางแสง มีความสูงเฉลี่ย 9.26 
เซนติเมตร พรางแสง 50% มีความสูงเฉลี่ย 9.61 เซนติเมตร และพรางแสง 80% มีความสูงเฉลี่ย 10.42 
เซนติเมตร 2) ความกว้างทรงพุ่ม ต้นอ้มที่ปลูกแบบไม่พรางแสง มีความกว้างเฉลี่ย 12.19 เซนติเมตร พรางแสง 
50% มีความกว้างเฉลี่ย 13.77 เซนติเมตร และพรางแสง 80% มีความกว้างเฉลี่ย 15.39 เซนติเมตร 3) จ านวนใบ 
ต้นอ้มที่ปลูกแบบไม่พรางแสง มีจ านวนใบเฉลี่ย 11.99 ใบ พรางแสง 50% มีจ านวนใบเฉลี่ย 13.56 ใบ และพราง
แสง 80% มีจ านวนใบเฉลี่ย 14.02 ใบ ส่วนการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ้มในแต่ละวิธีการ พบว่า 
ความสูงและจ านวนใบของต้นอ้ม ที่ปลูกแบบไม่พรางแสง พรางแสง 50% และพรางแสง 80% ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความกว้างทรงพุ่มของต้นอ้ม ที่ปลูกแบบไม่พรางแสง และพรางแสง 50% ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การปลูกแบบไม่พรางแสงกับการปลูกแบบพรางแสง 80% มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1 
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 ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของต้นอ้ม 

สิ่งทดลอง 
การเจริญเติบโตของต้นอ้ม (เฉลี่ยต่อต้น) 

  ความสูง (ซม.) 
 

ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)  จ านวนใบ 
 

ไม่พรางแสง 9.26 12.19* 11.99 
พรางแสง 50% 9.61 13.77 13.56 
พรางแสง 80% 10.42 15.39* 14.02 

 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 นอกจากนี้ ระหว่างการทดลองปลูกอ้ม ยังพบแมลงศัตรูพืชของต้นอ้ม ได้แก่ เพลี้ย หนอนคืบ และหอย
ทาก เป็นต้น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการสร้างความรู้ 
 
 4. การแลกเปลี่ยนความรู้ 
 จากการจัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนตามหัวข้อ คือ การพรางแสงปลูกต้นอ้ม วิธีการท าแปลงปลูกต้ นอ้ม 
ระยะการปลูกต้นอ้ม วิธีการใส่ปุ๋ยต้นอ้ม วิธีการรดน้ าต้นอ้ม แมลงศัตรูอ้มการใช้ประโยชน์จากอ้ม และความเชื่อ
เกี่ยวกับต้นอ้ม เมื่อด าเนินการคืนข้อมูลเสร็จ ได้ให้ชาวบ้านตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 12 
คน แบ่งเป็น ชาย 1 คน หญิง 11 คน พบว่า ชาวบ้านที่ เข้าร่วมโครงงานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูล
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2 
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 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูล 
รายการประเมิน x  S.D ระดับ 

1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการพรางแสงปลูกต้นอ้ม 4.50 0.79 มากที่สุด 
2. ได้ความรู้เกีย่วกับวิธีการท าแปลงปลูกต้นอ้ม 4.42 0.73 มาก 
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับระยะการปลูกต้นอ้ม 4.00 0.85 มาก 
4. ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยต้นอ้ม 4.58 0.66 มากที่สุด 
5. ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรดน้ าต้นอ้ม 4.50 0.79 มากที่สุด 
6. ได้ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้ม 4.00 0.95 มาก 
7. ได้ความรู้การใช้ประโยชน์จากอ้ม 4.33 0.88 มาก 
8. ได้ความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับต้นอ้ม 4.08 0.90 มาก 

รวม 4.30 0. 82 มาก 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 ผลการด าเนินโครงงานท าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้ม การใช้ประโยชน์จากอ้ม ความเชื่อเกี่ยวกับ
อ้ม การพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม และสามารถน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทีมงานได้ด าเนิน โครงงานโดยการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการความรู้ ซึ่ง น้ าทิพย์ วิภาวิน (2555) กล่าวว่า 
การจัดการความรู้มีความส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาคนให้ใช้
ประโยชน์จากความรู้ มีการพัฒนาฐานความรู้ และการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไพโรจน์ ชลา
รักษ์ (2551) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ คือ ได้องค์ความรู้ที่น าสามารถไปปฏิบัติได้ สามารถใช้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการพัฒนาความรู้ และน าสามารถความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
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สรุป 
       การด าเนินโครงงานท าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้ม การใช้ประโยชน์จากอ้ม ความเชื่อเกี่ยวกับอ้ม 
การพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม และสามารถน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงงาน สรุปได้ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

ผลลัพธ ์

โครงงาน 

ภูมิปัญญาอ้ม 

ผลการทดลอง 

รายงานสมบูรณ์ 

เคร่ืองมือ/วิธีการ 

การระดมสมอง 

การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม 

การทดลองพรางแสง 

คน (ทีมงาน/ชาวบ้าน) 

เวทีคืนข้อมูล 

แบบสอบถาม 

กระบวนการจัดการความรู้ 

การบ่งชี้ความรู ้

การแสวงหาความรู้ 

การสร้างความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้ 
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บทสรุป 
 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้า งทักษะให้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ วิทยาเขตสกลนครได้จัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
จ าลองขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เปรียบห้องเรียนให้เหมือนสถานที่ท างาน เพ่ือให้นักศึกษาได้บริหาร
จัดการธุรกิจเสมือนจริงในรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ปรับเปลี่ยนบทบาทนักบัญชีสู่การสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับองค์กรยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ประเมินผลโดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ผล
การด าเนินงานจากการจัดท ารายงานประจ าปีของสหกรณ์จ าลอง พบว่า ผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นตามล าดับทุกปี 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการด าเนินงานพบว่า ผลการประเมินโครงการ
ซึ่งออกแบบโครงการโดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้ 
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดท าโครงการอยู่ในระดับดีมากเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ปี 2556 ( X =4.22)  
ปี 2557 ( X =4.30) ปี 2558 ( X =4.35) และในปี 2559 ( X =4.46)  
ค าส าคัญ : การพัฒนานักศึกษา สหกรณ์จ าลอง  บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 

Summary 
 The purpose of Hands-On center were to promote professional learner. Thailand 4.0 has 
changed accountant role to create value added to organization. Cooperative Learning Centre has 
established to promote classroom as a work place. Students could run organization as a business 
model. The project instruments were evaluated performance of annual report and questionnaire. 
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Qualitative data were analyzed by using descriptive analysis. Quantitative data were analyzed by 
using a statistical program. The results revealed student activities development through classroom 
as a work place were successful by PDCA principle. The performance has grown up year to year. 
In addition, satisfaction toward the overall project at a high level. 2014 ( X =4.22) 2015 ( X =4.30) 
2016 ( X =4.35) and 2017 ( X =4.46). 
Keywords : Student activities development, Cooperative Learning Center, Hands on  
 

บทน า 
 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขา
บริหารธุรกิจ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ให้
ความส าคัญในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Problems 
based learning) จึงได้เป็นจัดตั้งศูนย์สหกรณ์จ าลองขึ้น ซึ่งบริหารงานโดยนักศึกษาในรูปคณะกรรมการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา และรุ่นพ่ีเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน ศูนย์สหกรณ์จ าลองมี
โครงสร้างในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ  ที่ช่วยกันบริหารงานอย่าง
เป็นระบบและมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบและมีการจัดอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่องาน ต่อสหกรณ์จ าลอง ตลอดจนให้เกิด
ความช านาญในงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า มาใช้ปรึกษา  สหกรณ์เปิดจ าหน่ายหุ้นเป็นประจ าทุกปีซึ่ง
จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลให้กับสมาชิกเป็นประจ าทุกปี   และมีการมอบทุนการศึกษาแก่
สมาชิกสหกรณ์   ในแต่ละวันนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ พนักงานขาย พนักงาน
การเงิน พนักงานบัญชี    และพนักงานธุรการต่าง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ท าหน้าที่พนักงานขาย  และจัดท า
รายงานการขายประจ าวัน รายงานการน าส่งเงินให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกรณ์จ าลอง  ทั้งนี้จะมีการน า เงินที่เป็น
รายได้จากการขายน าฝากธนาคาร 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ท าหน้าที่บันทึกบัญชี จัดท า
รายงานทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบภายในประจ าปี เพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงในการด าเนินงานของสหกรณ์ และมีการจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณชน  มีกิจกรรมการจัดเวรพี่สอนน้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องเป็นประจ าทุกวัน  น าความรู้ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ การบัญชีขั้นต้น  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการ
ตรวจสอบภายในการวางแผนและควบคุมทางบัญชีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมด าเนินโครงการ   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ส่งเสริมทักษะใน
การท างานทุกด้าน ได้แก่  โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่ โครงการสหกรณ์จ าลองจิตอาสาพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษา  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์  โครงการ 5ส  โครงการขยะรีไซเคิลเพ่ือลดโลก
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ร้อน  โครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจสมาชิกของสหกรณ์ในวันส าคัญต่าง ๆ การมอบทุนแก่สมาชิกสหกรณ์  
รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับผู้มาเยือนสหกรณ์ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ  และมีการจัดโครงการอบรมพนักงาน
ขายก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมพนักงานขายก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง และยังมีการออกจ าหน่ายสินค้า
นอกสถานที่เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าและร่วมกันหา
แนวทางการควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จได้แก่ ฝ่ายบริหารของคณะและมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สหกรณ์จ าลอง อาจารย์และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการสร้างแรงจูง ใจในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ ท าให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม  เป็นบัณฑิตพร้อมปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติของศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง ใช้วิธีด าเนินโครงการโดยยึ ดหลัก PDCA 
ดังต่อไปนี้ 

 1. การวางแผน (Plan) ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลองจัดการประชุมประจ าปีเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์จ าลอง ก าหนดงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  1.2 จัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ประธานสหกรณ์ และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินงานโดยนักศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา มีรุ่นพี่เป็นพ่ีเลี้ยง 
  1.3 น าข้อมูลความต้องการ/ปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายต่าง  ๆ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมมากที่สุด รวมถึงการแบ่งหน้าที่ในการได้แก่ คณะกรรมการบริหารสหกรณ์จ าลอง 
ประธานสหกรณ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก ฝ่ายวางแผนและควบคุม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่าย
การเงินและการบัญชี ฝ่ายอาคารสถานที่ และ ฝ่ายบุคลากร 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 
แผนปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนเงิน 

ระยะเวลาด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  
1. โครงการกีฬาเฟรชช่ี ปี 2560            500 
2. จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานขาย            500 
3. โครงการCSR            3,000 
4. โครงการเข้าปฏิบัติธรรม            - 
5. โครงการท าบุญตักบาตร            500 
6. โครงการลอยกระทง            500 
7.โครงการมอบทุนการศึกษา            6,000 
8. โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ            3,000 
9. กิจกรรม 5 ส            150 
10. โครงการขยะรีไซเคิล            200 
11. การตรวจสอบภายใน            - 
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แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 
แผนปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวนเงิน 

ระยะเวลาด าเนินงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  
12. การจดัท ารายงานประจ าป ี            - 

 
 2. การด าเนินโครงการ (Do) ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ด าเนินงานโครงการตามแผนการการปฏิบัติงานประจ าปี  
  2.2 จัดการประชุมประจ าเดือนและควบคุมการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
  2.3 จัดท าร่างแบบประเมินโครงการ  
  2.4 รวบรวมผลการประเมินโครงการ (ฉบับสมบูรณ์)  
  2.5 ประสานงานกับบุคลากร/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การประเมินโครงการ (Check) ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากรายงานประจ าปี และการ
มีงานท าของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ (Act) ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 น าผลการด าเนินงานของสหกรณ์จ าลอง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
  4.2 น าข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าที่ประชุม เพ่ือ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการด าเนินโครงการในปีต่อไป รวมทั้งจัดท ารูปเล่ม
รายงานประจ าปีรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 
 

ผลการด าเนินงานและการอภิปรายผล 
 1. การวางแผน(Plan) 
  1.1 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลองจัดการประชุมประจ าปีเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์จ าลอง ก าหนดงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  1.2 โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดท าตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีโอกาส 
เข้าฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จ าลอง 
  1.3 อาจารย์โปรแกรมการบัญชีทุกท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์จ าลองโดยไม่จัดชั่วโมง
เรียนซ้ าซ้อนกับการปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จ าลอง 
 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
 

 

 

1001 

 2. การด าเนินโครงการ (Do) 
  2.1 มีการจัดประชุมตามแผนการปฏิบัติงานทุกเดือน 
  2.2 จัดท าโครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์และรองประธานฝ่าย
ต่างๆ ด าเนินงานโดยนักศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา และรุ่นพ่ีเป็นพี่เลี้ยง 
  2.3 มีการจัดอบจัดอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งเป็นกระบวน
การที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่องานต่อสหกรณ์จ าลอง ตลอดจนให้เกิดความช านาญในงานที่ปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
  2.4 จ าหน่ายหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท  ให้กับสมาชิกด้วยความสมัครใจ  ขั้นต่ า 5 หุ้น หุ้นละ  
20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100  หุ้น หุ้นละ 20 บาท รวมไม่เกิน 2,000 บาท มีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกเป็น
ประจ าทุกปี  และมีการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ 
  2.5 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ท าหน้าที่พนักงานขาย และจัดท ารายงานการขายประจ าวัน รายงาน
การน าส่งเงิน 
  2.6 นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ท าหน้าที่บันทึกบัญชี จัดท ารายงานทางการเงิน   ตรวจสอบภายใน 
การจัดท ารายงานประจ าปี 
  2.7 มีการจัดเวร พ่ีสอนน้องเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้อง   
  2.8 น าความรู้ในรายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การบัญชีเบื้องต้น ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการตรวจสอบภายในการวางแผนและควบคุมทางบัญชีการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
การสอบบัญชีและโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ฯลฯ เช่น มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน เพ่ือ
เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
  2.9 มีการบูรณากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีช่วยในการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพ่ือส่งเสริมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลโดยร่วมมือกับโปรแกรมวิชา
สารสนเทศ โดยนักศึกษาได้จัดท าโปรเจค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ เช่น  การท าโปรแกรม
ระบบสมาชิกสหกรณ์และการจ่ายเงินปันผล การท าวีดีโอทัศน์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายพนักงานขาย
เนื่องจากมีนักศึกษาเข้ามาใหม่เป็นประจ าทุกปี จึงต้องมีการสอนงานและเรียนรู้งานใหม่รวมทั้งการจัดอบรบ
นักศึกษาให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ข้อปฏิบัติในสหกรณ์จ าลอง เพ่ือส่งเสริมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล 
  2.10 มีการจัดท างบการเงิน และรายงานประจ าปี โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานต่อสาธารณชน เพ่ือความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและ พัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์จ าลองเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่อออนไลน์ 
  2.11 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์จากก าไร
สุทธิประจ าปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน และการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา 
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  2.12 จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี และเปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน า
ปรับปรุงแก้ไข ตามองค์ประกอบของ PDCA 
  2.13 มีการจัดท าท าเนียบรุ่นผู้บริหารสหกรณ์จ าลอง เพ่ือติดตามการมีงานท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาของทีมบริหารสหกรณ์ 
  2.14 จัดกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะในการท างานทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ สังคม 
และทักษะในการปฏิบัติงาน และการมอบทุนการศึกษาประจ าปี 

 3. การประเมินโครงการ (Check) 
  3.1 มีการจัดท างบการเงิน และรายงานประจ าปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน 
เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน เช่น ในปีการศึกษา 2557 ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปิดเปิดร้าน   และปี 2558  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ได้ท าโปรเจคในรายวิชาการวิจัยทาง
บัญชีในหัวข้อ การวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ของสหกรณ์จ าลอง  และผลของงานวิจัย คือ 
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการปิดเปิดร้านสหกรณ์ โดยให้โปรแกรมวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
ตารางเรียน ตารางสอนโดยไม่ซ้ าซ้อนกับตารางการฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์จ าลอง ผลจากการปรับปรุงแก้ไข  ท า
ให้สหกรณ์สามารถจัดท าตารางการปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จ าลอง โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปี  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
โดยสามารถเปิดร้านสหกรณ์ได้ทุกวัน  นอกจากนั้นยังได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์จ าลองเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และความพึงพอในการเข้าร่วมโครงการก็มี
การเปลี่ยนแปลงทุกป ี

รูปที่ 1.1 กราฟแสดงรายได้ ต้นทุนขาย และก าไรขั้นต้น ปี 2555 – 2559 

2554 2555 2556 2557 2558 2559

รายได้ 15,146.00 38,719.00 140,664.00 254,115.00 265,577.00 567,399.50

ต้นทุน 12,924.79 28,544.99 144,130.23 188,164.79 198,985.87 403,285.60

ค่าใช้จ่าย 5,121.00 1,990.52 6,791.50 18,008 29,657.51 32,323.07

ก าไรสุทธิ (205.04) 9,349.22 24,600.88 50,658.99 37,818.55 132,870.18
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 จากกราฟเส้นที่แสดงข้างต้น  เป็นการแสดงอัตราแนวโน้มของงบก าไรขาดทุนสหกรณ์จ าลอง ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2554 – 2559 ประกอบด้วย รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ ผลการด าเนินงานพบว่ามียอดขายและ
ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยมียอดขายในปี 2559 สูงสุดเท่ากับ 567 ,399.5 และก าไรสุทธิในปี 2559 สูงสุด
เท่ากับ 132,870.18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

 
รูปที่ 1.2 กราฟแสดงความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

 
 จากรูปกราฟที่ รูปที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ปี 2556 มีค่า ( X =4.22)  ปี 2557 ( X =
4.30) ปี 2558 ( X =4.35) และในปี 2559 ( X =4.46) 

 4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการ  (Act) 
  4.1 เปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือน าปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ PDCA 
  4.2 เปรียบเทียบแผนกับผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ PDCA 
 

สรุป 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง ได้แก่ การวางแผนจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
รวดเร็ว โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเกณฑ์
ในการพิจารณาเพ่ือก าหนดว่ามีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนที่
คาดไว้ว่าตรงกันหรือไม่ วัดได้ในรูปของคุณภาพของงานปริมาณของงาน  ศูนย์สหกรณ์จ าลองให้เป็นศูนย์บัณฑิตนัก
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ปฏิบัติ Hands on การด าเนินโครงการ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจในการจัดตารางการปฏิบัติงานของศูนย์บัณฑิต Hands on และการไม่จัดสอนชดเชย
ในชั่วโมงปฏิบัติงานของศูนย์ Hands on  นอกจากนี้ การน าการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี  เช่น วิชาการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้กิจการสหกรณ์จ าลองมีการเจริญเติบโต 
ขึ้นมาเป็นล าดับ  การสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
บริหารธุรกิจ ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ร่วมถึงเสริมสร้างรูปแบบการท างานเป็นเป็นทีม ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ปัญหา สามารถวัดได้จากผลการด าเนินงานที่เจริญเติบโตขึ้นตามล าดับ 
 ผลส าเร็จของงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สามารถบูรณาการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการปฏิบัติ
ทางด้านบริหารธุรกิจทั้งทางด้านการตลาด การจัดการ การบัญชี และระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบั ติงาน
นักศึกษาสามารถบริหารจัดการระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดประสิทธิภาพความพึงพอใจได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อโครงการสหกรณ์จ าลองที่มีแนวโน้มความพึงพอใจในทิศทางที่สูงขึ้นกล่าวคือ 
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการวางระบบบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  และการน าเทคโนโลยีทางบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น  เครื่องบันทึกเงินสด  และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการบันทึกบัญชี และการจัดท ารายงานทางการเงิน  สามารถวัดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานได้จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์จ าลองเพ่ิมข้ึนทุกปี สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 25 ของมูลค่า
หุ้น น าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข  ให้ครบวงจร  PDCA นักศึกษาสามารถฝึกฝนการท างาน
เป็นทีม ความมีระเบียบวินัยในองค์กร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านักศึกษาสามารถ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนรู้จักการออมทรัพย์  และการลงทุน  นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   
และเสียสละเวลาร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมและที่ส าคัญที่สุดนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการ
ประสานกับผู้ประกอบการภายนอกเพ่ิมทักษะการสื่อสารการติดต่อประสาน การคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยได้จัดท าท าเนียบรุ่น ผู้บริหารสหกรณ์จ าลอง เพ่ือ
ติดตามการมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาและน าผลการประเมินมาพัฒนา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าโครงการ 
สามารถสรุปได้ดังภาพ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จ าลอง 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

ประธานสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบภายใน-นอก 

รองประธานฝ่ายต่าง ๆ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผลการประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

กระบวนการ ผลลัพธ ์ขั้นตอน 

มีการจัดท างบการเงิน และรายงานประจ าปี เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี และเปรียบเทียบแผนกับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี เพื่อน าปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปแีละก าหนดงบประมาณ 
 

โปรแกรมวิชา จัดท าตารางเรียน ตารางสอน เพื่อให้นักศึกษาทุก
ชั้นปี ได้มีโอกาส เข้าฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จ าลอง 
 

จัดท าโครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์
และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินงานโดยนักศึกษาและมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา 

จ าหน่ายหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท  ให้กับสมาชกิด้วยความ
สมัครใจขั้นต่ า 5 หุ้น หุ้นละ 20 บาท สงูสุดไม่เกิน 100 หุ้น 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2  ท าหน้าที่พนักงานขาย  และจัดท ารายงาน
การขายประจ าวันนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ท าหน้าที่บันทึกบัญชี 
จัดท ารายงานทางการเงิน  ตรวจสอบภายใน  

 

น าความรู้ในรายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ 
การบัญชีเบื้องต้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการตรวจสอบ
ภายใน  การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน มาใช้ปฏิบัติ 
 

มีการบูรณากิจกรรมการพัฒนานักศึกษากับโปรแกรมวิชา
สารสนเทศ  โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศได้จัดท าโปร
เจค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ 

 

มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการประชุมประจ าปี

เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์จากก าไร

สุทธิประจ าปี และการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์ 

รายงานประจ าป ี

P 

D 

C 

A 
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การจัดท าโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
Building a project relating to educational quality assurance 

 
ศศิธร เรืองไพศาล (Sasithon Rueangphisan) 

นันทวัฒน์ เฮงสันเทียะ (Nantawat Hengsanthia) 
ชนานาถ ผดุงศิลป์ (Chananat Phadungsin) 

อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายใน คณะบรหิารธรุกิจ 
อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายนอก คณะบรหิารธรุกิจ 
หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบรหิารธรุกิจ 

 

บทสรุป 
คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายคือ การผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” ที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนี้มุ่งเน้นการสร้างอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือให้
เป็นบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม
จริยธรรม ในการสร้างความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนที่จะเป็นบัณฑิต  

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมคณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่มีประโยชน์  โดยการท ากิจกรรม
โครงการใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมโครงการในปัจจุบันสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบที่คณะฯ ก าหนด และน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งการจัดการความรู้เรื่องการจัดท าโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางที่ถูกต้องและเข้าใจให้กับสโมสรนักศึกษารุ่นต่อไปในการด าเนินกิจกรรมโครงการ อีกทั้งยังสามารถ
เผยแพร่ให้กับนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วงจรคุณภาพเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
ค าส าคัญ :  การจัดการความรู้  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โครงการ  ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

Summary 
The business administration faulty aims to produce a hand-on graduates who are both 

having responsibility and can work as professional with uniqueness. This technology university 
focuses on building professional specialized careers for competing in national level as well as in 
ASEAN communities. Therefore, support activities for development of students are important 
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components to enhance those students in term of intelligence, society, emotions, health and 
ethics before graduation. 

The student union of the business administration faulty is an organization which represents 
all students to create the support activities or projects related to development of students. The 
plan for this task is built by the union and teachers who act as advisors to give valuable 
comments. Those activities of each project employ the internal self-assessment system of 
education, naming the Deming circle or PDCA (plan-do-check-act or adjust). This method helps 
each project achieve the desirable graduate characteristics as well as uniqueness of graduates 
from not only the faculty but also the university. This leads to suitable way of development of 
students. The knowledge management relating to preparing projects referring the self-assessment 
of education can use as a guideline for new representatives of the student union to prepare those 
support activities. In addition, these results can be disseminated to other students for gaining 
knowledge as well as understanding in term of using PDCA to get benefits for applying in everyday 
life. 
Keyword : Knowledge Management, student Developing Activities, Project, Quality Assurance 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ มีความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความพร้อมซึ่งก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกชั้นปี 
เพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณลักษณะตามก าหนดไว้ คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” ตามแนวทาง
การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มทร.อีสานยุคใหม่ โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณลักษณะและจ านวนกิจกรรมจะสอดคล้องกับหลักสูตรและ
จ านวนปีที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนเสริมเติมเต็มคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์แก่นักศึกษา ตามคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( Student 
Characteristics) 6 ข้อ ดังนี้ 1. Technology Literacy มีความรู้ทางเทคโนโลยี  2. Effective Communication 
มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 3. Collaboration มีความร่วมมือกับส่วนรวม  4. Ethics and Morality มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  5. Corporate Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม  6. Professional skill มีทักษะ
วิชาชีพ 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีแผนกงานพัฒนา
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษา  

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือสร้างโอกาสการ เรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา เป็นส่วนเสริมสร้าง
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ประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ วัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา (คู่มือกิจกรรมนักศึกษา , 2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน ดังนี้          
1. วิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Academic and Career Development-AD) 
2. สุขภาพกายและสุขภาพจิต (Health Development – HD) 3. การบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Public Mind/ Environmental Conservation Development - PD) 4. คุณธรรมและจริ ยธรรม (Moral 
Development - MD) 5. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Arts - CD) โดยการท ากิจกรรมได้น า
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ 
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินการจัดการความรู้จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตและประเภทของความรู้ที่มีความส าคัญต่อองค์กร 

โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ และขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบบผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้และผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ การก าหนดกิจกรรม ตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ของความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)                                                              

1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร  
ก าหนดวิธีการและการด าเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยการก าหนดเป้าหมายหรือความต้องการในการจัดการความรู้เพ่ือสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด  และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้  เป้าหมายหลักการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย 1) เพ่ือให้คนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการท าของแต่ละเรื่อง 2) เพ่ือพัฒนา
งานใหม่  3) เพ่ือวิธีการท างานแบบใหม่  และ 4) เพ่ือการน าเข้า แนวทางและวิธีการด าเนินการจากภายนอกที่
เหมาะสม (วิจารณ์ พาณิช, 2547)  

การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถท าโดยระดมความคิด  หรือ การเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ท าให้
เกิดการสร้างความคิดใหม่ สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการหาช่องว่างในการด าเนินงานหรือการเติมเต็ม
ความรู้  ส าหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก ท าให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดย
เป็นภาพองค์กรโดยรวม 

จากการที่แผนกงานพัฒนานักศึกษาได้ท าการศึกษายุทธศาสตร์ ประกอบกับกลยุทธ์และพันธกิจของ มทร.
อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ในการบ่งชี้ความรู้ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดท าดครงการตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
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คณะบริหารธุรกิจ มุ่งม่ันจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรนักปฏิบัติ 
ทางด้านบริหารที่มีความช านาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตส านึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการบนพื้นฐานเทคโนโลยี 
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
ทักษะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ต้องมีเพื่อการน าไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (มืออาชีพ) 

Hand-on (Professional) Graduates ดังนี้ 
1. Ethics and Technology หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานอันส าคัญของบัณฑิต ซึ่งต้องมีหลักการในการ

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมในวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา 
2. Social Intelligence หมายถึง บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือความ

ไว้วางใจ โดยเฉพาะการท างานเป็นทีมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

3. Practical Skills หมายถึง บัณฑิตมีทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประยุกต์ถึงความเป็นไปได้ 
และพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

4. Integrative Skills หมายถึง บัณฑิตมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากศาสตร์ที่
ใกล้เคียงหรือแตกต่างให้เข้ากับเรื่องที่เป็นแกนหลักได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์  

5. Strategic Skills หมายถึง บัณฑิตมีความสามารถในการประเมิน สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่  การแสวงหาความรู้จากภายนอก  การ
รักษาความรู้เก่า  โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่มเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง  โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว  สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้  โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น  

การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถท าได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ในองค์กร 
การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องเล่า  มีความต้องการที่จะหาค าตอบเพ่ือแก้ไขปัญหา  ส าหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร  โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
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เพ่ือให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร  
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร   
   คณะผู้จัดท าได้ใช้หลักการสร้างและแสวงหาความรู้จากการเล่าเรื่อง ซึ่งจากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
สโมสรนักศึกษาไม่เข้าใจในแนวทางการจัดท าโครงการ ไม่มีการวางแผนหรือการวางแนวทางในการปฏิบัติที่เป็น
แบบแผนเพ่ือให้ครอบคลุมตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกด้าน ท าให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  ไม่ส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การด าเนินโครงการไม่สอดคล้องกับกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่เกิด
การพัฒนานักศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการ อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าโครงการจะ
เปลี่ยนทุกปีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคน  จึงได้มีการน าปัญหาดังกล่าวมา
ประชุมแนวทางแก้ไข จึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีรุ่นพ่ีในปีที่ผ่านมาเล่าถึงวิธีปฏิบัติและปัญหาเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานโดยไม่มีการวางแผนหรือก าหนดกรอบการปฏิบัติท าให้การท างานยากท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
และได้มีการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เป็นรูปแบบการจัดท าโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
และสอดคล้องตามกรอบท่ีก าหนด 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการ
น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา  
ท าความเข้าใจ 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบด าเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฐานข้อมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  มาบูรณา
การร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้   
 การด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการในปัจจุบันได้มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการน าความรู้ที่ได้
จากการเล่าเรื่อง และการศึกษาข้อมูลด้านการจัดท าตามหลักประกันคุณภาพมาจัดท ารูปแบบของการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา และน าเผยแพร่ให้กับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ
เนื่องจากเป็นความรู้ที่สามารถต่อยอดได้ในการท างานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและแผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือให้ครอบคลุมตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ครบทุกด้าน ซึ่งการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ได้น าหลักประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) มาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
โดยการจัดท าโครงการมีโดยมีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ดังนี้ 

ขั้นตอนการวางแผน (P) 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือรับผิดชอบด้านกิจกรรมของนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และแผนกงานพัฒนานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  
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2. จัดการประชุมชี้แจงการด าเนินงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา แผนกงานพัฒนา
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาในกลุ่มที่เป็นผู้จัดท าโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายและรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมทุกด้าน 

3. สโมสรนักศึกษาจัดประชุมเพ่ือเพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมโครงการประจ าปีการศึกษา โดยให้ครอบคลุม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ด้าน เสนอองค์กรนักศึกษาในการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ เพื่อเสนอ
ผ่านแผนกงานพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณบดีเพ่ืออนุมัติแผนการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

4. กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ ตามงบประมาณที่ได้รับแล้ว ให้ท าแผนการด าเนินโครงการโดย
ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการส่งแผนกงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งต่อกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดท าคู่มือ
กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป 

ขั้นตอนด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ (D) 
 1.ก่อนถึงระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 เดือน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าโครงการ (ง.8) เสนอแผนกงานพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณา  
 2. เสนอโครงการ (ง.8) ที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสนอนายกสโมสรนักศึกษาเพ่ืออนุมัติโครงการตามเสนอ 
 3. น าโครงการ (ง.8) ที่ได้รับการอนุมัติจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินโครงการและขออนุมัติใช้
เงินกิจกรรมนักศึกษาในการด าเนินโครงการเสนอต่อคณบดี พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
เสนอต่อคณบดี 
 4. จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพร้อมแผนกงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ถึงรูปแบบการด าเนินโครงการ 
 5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร/กรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ อาคารสถานที่ 
อาหารเครื่องดื่ม 
 6. ด าเนินการเบิกเงินส ารองจ่าย 
 7. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และจัดเตรียมสถานที่     
 8. ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 9. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินเสนอแผนกงานพัฒนานักศึกษา  

ขั้นตอนการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (C)   
 คณะกรรมการด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยใช้แบบประเมินผล
ความส าเร็จโครงการ  สรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม เพ่ือส่งแผนกงานพัฒนานักศึกษา 
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และเก็บท่ีสโมสรนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ภายใน 30 วัน  
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ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (A) 
 น าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา แผนกงานพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ ก าหนด
มาตรฐานและแนวทางในการจัดการความรู้  และการก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  เป็นการเลือกและกลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้มาโดยพิจารณาหรือก าจัดความรู้ที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และ
โดนเด่นตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร   

การประมวลและกลั่นกรองความรู้สามารถด าเนินการด้วยการถอดบทเรียน  ซึ่งการถอดบทเรียนน า
ความรู้ที่ได้รวบรวมและผ่านการเรียนรู้มารวบรวมและพิจารณาถึงความส าเร็จและความล้มเหลวรวมถึง
ข้อเสนอแนะ  ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร  โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ ส าคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปน าใช้งาน 
 จากการจัดการความรู้ที่เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินโครงการตามแนวทางของมหา
วิทยาลัย และได้รับการตรวจสอบจากทางแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้  

การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถด าเนินการโดยการฐานความรู้  ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้
ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เข้าถึงความรู้ได้
ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ  ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง     
 จากการจัดการความรู้ที่เป็นระบบที่ผ่านมาได้น ารูปแบบการด าเนินกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ลงเว็ปไซด์
แผนกงานพัฒนานักศึกษาและเฟสบุ๊คสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาถึงรูปแบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดท าเอกสารความรู้ 
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นการน าความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์   
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด าเนินการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ 
การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ในองค์กร   
 ได้จัดท าเอกสารประกอบวิธีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโครงการของแผนกงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น  ท าไมจึง
เกิด  และรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้ตจากทั้งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวได้  อธิบายถึงการท าของแต่ละเรื่อง 
 การด าเนินการจัดการความรู้กิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานสโมสรนักศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการจัดท ากิจกรรม/โครงการของสโมสรนักศึกษาได้
จัดท าแผนการด าเนินงานตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมทั้งรูปแบบการจัดท ามีความถูกต้อง ความ
ผิดพลาดมีน้อยลง 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น การปฏิบัติงานตามขั้นตอนจะท าให้ทราบวิธีการท างานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ และ
ก าหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม/โครงการได้ครอบคลุมตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีความสอดคล้องตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด การมีกระบวนการขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมที่ดี ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 การด าเนินกิจกรรม/โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด 
เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านอ่ืน เช่นการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม การส่งรูปเล่มที่ล่าช้าหรือไม่มีการ
จัดส่ง อาจต้องให้มีการทวงถามติดตาม  

ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินกิจกรรม/โครงการต้องมีการอบรมความรู้เพ่ิมเติมให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันส าหรับผู้
ด าเนินงาน อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความโดดเด่นในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
 

เอกสารอ้างอิง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 

2564) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (11-13) 
RMUTSB KM DAY แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ (29-31) 
พิเชษฐ บัญญัติ. 2555. KM Tools: เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. ค้นจาก 

http://gotoknow.org/blog/practicallykm/119306 
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การคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด 
 

กรรณวรรษ  อินสว่างและคณะ 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์

pattiyaya07@gmail.com 

 

บทสรุป 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องทางสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน  ได้แก่ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นับได้ว่าเป็นนโยบายส าคัญที่ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ควรสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้สะดวก ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน การฟัง การดู มีการน าเสนอในรูป
แบบอย่างไร้ขอบเขต ท าให้การเรียนรู้และสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้
เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงเรียนรู้เนื้อหาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์จริง ผลการเรียนรู้คือ จ าได้ (remember) เข้าใจ (understand) ประยุกต์ใช้ (apply) วิเคราะห์ 
(analyze) ประเมิน (evaluate) และสร้างสรรค์ (create) โดยที่ขั้นตอนเหล่านี้เกิดพร้อม ๆ กันได้ และการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเอย่างเหมาะสม 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน  มีผู้สร้างสรรค์งาน

ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานภาพพิมพ์ งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ 
และงานศิลปประยุกต์จ านวนมาก ซึ่งงานสร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
คุณค่าอย่างยิ่งชาติไทย ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้รูปแบบและลักษณะของงานซึ่งเกิดการ
สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นจ านวนมาก มีความหลากหลายของงาน และเกิดประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่าง
กัน งานสร้างสรรค์ได้พัฒนาขึ้นตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีกฎหมายออกมาคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 จนมาถึงฉบับปัจจุบันคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 ซึ่งในปี  พ.ศ. 2558 
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่2 และฉบับที่ 3) ในปี  พ.ศ. 2558 ทั้งนี้นับตั้งแต่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้คณะผู้จัดการความรู้ตระหนักถึงความส าคัญเนื่องจากเป็นองค์
ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะโดยตรง ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และเพ่ือคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์  และแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด เป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมตามหน้าที่พลเมืองซึ่งผู้ศึกษามีความภาคภูมิใจ 
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ค าส าคัญ  1. การคุ้มครองผลงานศิลปะ  2. ลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะ 
 

วิธีการด าเนินงาน  
การจัดการความรู้ที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการนี้ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผลงานศิลปะและแนว

ทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด โดยสามารถน าไปใช้ได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้และภาย
หน้าในวิชาฃีพ ทั้งผู้เรียนศิลปะและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ดังนี้  

1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้  
  ด าเนินการเพ่ือส ารวจประเด็นความรู้ที่นักศึกษาควรมีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย คือความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายใน/ภายนอก เพ่ือจัดท าเนื้อหาให้ตรง

กับความต้องการแหล่งความรู้ ประกอบด้วย  เอกสาร/ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ  ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักกฎหมาย ครู
และศิลปินด้านทัศนศิลป์ 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพ่ือจัดท าระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งานตามหัวข้อที่

ศึกษา ได้แก่ การคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ : ลิขสิทธิ์  การละเมิดและบทลงโทษ และแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
จัดท ารูปแบบและรูปเล่มที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานต้นสังกัด  เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้

ทันสมัย แก้ไขและพัฒนาให้ผลงานสมบูรณ์ 

5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็น

การละเมิด ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีสนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินการ และมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ได้แก่ 
อาจารย์เรืองศักดิ์  สุขาทิพยพันธุ์ นักกฎหมาย, คุณสิจิตรา เจียมสกุล นักวิชาการ,  ครูและผู้เรียน เมื่อวันที่  17
กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  

          6.  การเข้าถึงความรู้ 
การจัดท าเอกสารโดยเป็นสิ่งตีพิมพ์  การจัดท าฐานความรู้และน าเสนอโดยให้ผู้เรียนทุกระดับทั้งระดับ 

ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้   
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          7.  การเรียนรู้ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ไปสู่วิธีการการคุ้มครองผลงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ละเมิด

ผลงานผู้อื่น 
 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นกฎหมายเกิดขึ้นเพ่ือให้การคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์มาเป็นเวลายาวนาน และมีการ

พัฒนาปรับปรุงหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพจริงตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาการคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์ เป็นการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 (ฉบับปัจจุบัน) ในการให้การคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์แต่ละประเภท  

ความหมายของลิขสิทธิ์ คือ สิทธิของผู้สร้างสรรค์ (Author’s Right) หรือสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive 
Right) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ ที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง โดยมี
สิทธิที่จะท าซ้ า น าออกเล่นแสดงหรือท าให้ปรากฏในที่สาธารณะไม่ว่าโดยรูปลักษณะใดหรือวิธีใด และรวมทั้ง
อนุญาตให้ผู้อื่นน างานนั้นไปใช้ได้โดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

ลิขสิทธิ์ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สิน (Property) ประเภทหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์ได้ให้
ความหมายของค าว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ในมาตราที่ 138 ความว่า ทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ ลิขสิทธิ์จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง แต่โดยนิตินัยได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินซึ่ง
อาจมีราคาและทรัพย์สิน (Property) ประเภทหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์ได้ให้ความหมายของค า
ว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ในมาตราที่ 138 ความว่า ทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได้ ลิขสิทธิ์จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง แต่โดยนิตินัยได้ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินซึ่งอาจมีราคาและ
ถือเอาได้เมื่อเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ทรัพย์สินประเภทนี้จึงมีแต่สิทธิโดยธรรมชาติของลิขสิทธิ์ เป็ นสิทธิที่สามารถ
เคลื่อนไหวแห่งสิทธิโดยสามารถที่จะโอนได้  อนุญาตให้ใครใช้ลิขสิทธิ์ก็ได้ หรืออาจอนุญาตอย่างมีเงื่อนไขอย่าง
หนึ่งอย่างใด (ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) ดังนั้นจึงอาจมีการก่อ เปลี่ยนแปลง 
โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิได้เช่นกัน และชนิดของงานบางประเภทท าให้ลิขสิทธิ์ที่เป็นทั้งสิทธิในทางเศรษฐกิจและ
ธรรมสิทธิ  

ความส าคัญของลิขสิทธิ์ คือ ห้ามบุคคลอ่ืนในการท าขึ้นหรือท าซ้ าซึ่งงานประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ก าหนด เป็นการห้ามมิให้ท าซ้ าในสิ่งซึ่งมีตัวตน (Physical Material) โดยอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การคุ้มครองอยู่
ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ตลอดไปอีก 50 ปี นับแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีงานศิลป
ประยุกต์คุ้มครอง 25 ปีนับแต่วันสร้างสรรค์หรือวันโฆษณาครั้งแรก 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์  สรุปได้ 2 ประการ คือ 
1. เป็นการให้การคุ้มครองงานสร้างสรรค์โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมากขึ้น เพ่ือให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์จากการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ 
2. เป็นการคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ควรจะมีสิทธิในการน าผลงานของตนใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์แห่งการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมา และรวมถึงการอนุญาตให้ผู้อ่ืนน าผลงานนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้  
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งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครอง 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 4 หมายถึงงานศิลปะดังต่อไปนี้ 
            1. งานจิตรกรรม (Work of Painting and Drawing) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น 
แสง สีหรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดี่ยวหรือหลายอย่าง 
            2. งานประติมากรรม (Work of Sculpture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและ
จับต้องได ้
            3. งานภาพพิมพ์ (Work of Lithography) ได้แก่งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
           4. งานสถาปัตยกรรม (Work of Architecture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างหรือการสร้างหุ่นจ าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
            5. งานภาพถ่าย (Work ofArchitecture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพท่ีเกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันท าให้เกิด
ภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน  
            6. งานภาพประกอบแผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ อันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ (Work on Illustration, Maps, Structures, or Three Dimensional Works in 
Relation to Geography or Science) 
            7. งานศิลปประยุกต์ (Work of Applied Arts)  ได้แก่  งานที่น าเอางานตาม ข้อ 1-6 อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่ น 
น าไปใช้สอยน าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 งานจิตรกรรม ช่ือผลงาน “ราชสีห์ผงาด” 
ของอาจารย์ณัฐนนท์  แย้มอรณุ (2560) 

ภาพที่ 2 งานภาพพิมพ์ ช่ือผลงาน“ชาวบ้าน” 
ของอาจารย์เสกสรรค์  โฆษิตเกษม (2553) 

 



บทความแนวปฏิบัติท่ีดี  
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 คุณสมบัติผู้ได้รับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์  ตามมาตราที่ 8 ดังนี้ 
 1. กรณีท่ียังไม่ได้โฆษณางาน 
  1.1  มีสัญชาติไทยหรือ 
  1.2  อยู่ในราชอาณาจักรหรือ 
     1.3 มีสัญชาติหรือเป็นอยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
 2. กรณีท่ีได้มีการโฆษณางานแล้ว 
                2.1 การโฆษณาครั้งแรกได้ท าในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ 
                2.2 การโฆษณาครั้งแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็นภาคีหากต่อมา
ได้มีการโฆษณาในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีโฆษณาครั้งแรก 
 3. ผู้สร้างสรรค์ต้องมีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 หลักการในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าซ้ าหรือ
ดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากงานลิขสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  การละเมิดลิขสิทธิ์ แยกเป็นกรณีได้ดังนี้ คือ 

1. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติในมาตรา 27 คือ การท าซ้ าหรือดัดแปลง (งานอันมีลิขสิทธิ์) หรือ 
(น างานอันมีลิขสิทธิ์) เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  

2. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติในมาตรา 28 และมาตรา 30 เป็นกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์แก่
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ นอกจากการท าซ้ า ดัดแปลง 
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรานี้แล้ว 
ยังก าหนดให้การให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย 

3. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29 เป็นกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งาน แพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น แพร่
ภาพแพร่เสียงซ้ า หรือจัดให้ประชาชนชม โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นในทางการค้า 

4. การละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ของ
ผู้อื่นกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไรให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
  (1)  ขายมีไว้เพ่ือขายเสนอขายให้เช่าเสนอให้เช่าให้เช่าซื้อหรือเสนอให้เช่าซื้อ 
                   (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
                   (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
                   (4) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

5. การละเมิดสิทธิตามมาตรา 52 ได้แก่ การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับท าซ้ าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
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 บทก าหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือละเมิดสิทธิ ตามมาตรา 52 
มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าเป็นการกระท าเพ่ือการค้า มีโทษจ าคุกตั้ งแต่หกเดือนถึงสี่ปี 
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 มีโทษก าหนดไว้ตาม
มาตรา 70 ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าเป็นการกระท าเพ่ือการค้า จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี 
ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
ขั้นตอนการขอลิขสิทธิ์ 

 
สถานที่                                                                    เอกสาร          

       -  ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์                                                               -  แบบ ลข.01  1 ชุด  
        -  ส านักลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา                                               -  ผลงานท่ีขอลิขสิทธิ์ 1 ช้ิน 
                                                                               -  ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 

 
 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายรับค าขอ ลข.01  คืน 1 ชุด  ได้รับในวันยื่น 
 

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด 
จากการศึกษาคณะจัดการความรู้สรุปได้ว่า “สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้

สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองโดยการ
เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความเป็น
เจ้าของในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ึน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาหรือความวุ่นวายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต” 
การไม่ละเมิดงานผู้อื่นมาเป็นงานของตนมีวิธีตามท่ีได้องค์ความรู้มา 3 ประการ ได้แก่ 

1. การพัฒนางานจากการศึกษา  ผลการสัมภาษณ์เก็บองค์ความรู้จากครูสอนศิลปะหลายท่าน สรุปได้ว่า 
“หากอยากเก่งเหมือนศิลปิน  ก็ควรเริ่มจากการศึกษางานของศิลปิน  ศึกษาประวัติของศิลปิน  และควรท างาน
เลียนแบบศิลปินเพ่ือจะได้เป็นการศึกษาเทคนิคและวิธีการของศิลปินด้วย” ซึ่งค ากล่าวนั้นก็ได้ตรงกับกฎหมาย 
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ว่า “การท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการ
สอนของตน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร” จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิด  เรายังเป็นนักศึกษา การคัดลอกงานผู้อ่ืน
เพ่ือการศึกษานั้นไม่ถือเป็นการละเมิด  แต่หากเมื่อใดที่เราเก่งแล้วก็ควรจะมีแนวทาง  มีที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง 

2. สร้างแรงบันดาลใจ  การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นคือสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้
ที่ท างานสร้างสรรค์  โดยทั่วไปแล้วแรงบันดาลใจนั้นอาจจะมาจากความรู้สึกศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความชื่นชอบ
ส่วนตัว  หรืออาจจะมาจากข่าวสาร  และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตแต่ละวัน  เช่น  ศิลปินท่านหนึ่งชื่นชอบสุนัขและแมว
มาก  ท่านกล่าวว่าชื่นชอบสัตว์ทุกชนิด  แต่สุนัขและแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ท่านพบเห็นและคลุกคลีด้วยมากท่ีสุด  งาน
สร้างสรรค์ของท่านจึงมีแต่สุนัขและแมวเสียเป็นส่วนใหญ่ 

รับแจ้งลิขสิทธ์ิ 

ยื่นค าขอ 
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3. ค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง  การสร้างสรรค์ผลงานนั้น  หากมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจะสามารถ
เป็นที่จดจ าของผู้คนได้ง่ายขึ้น  โดยอาจจะเริ่มศึกษาจากการคัดลอกงานของศิลปินหลาย ๆ ท่าน  จากนั้นจึงค้นพบ
แนวทางของตนเอง เช่นว่า  ชื่นชอบรูปทรงของศิลปินท่านนี้  ชื่นชอบการลงสีของศิลปินท่านนั้น  แต่ชื่นชอบ
บรรยากาศของศิลปินอีกท่าน  เราอาจจะน าความชอบทั้งหมดนั้นมาผสมรวมกันและท าให้เกิดบางสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวเราขึ้นมา 

 

ภาพที่ 3  กิจกรรมการแสวงหาความรู้ 
 

บรรณานุกรม 
กานต์ชลี   สุขส าราญ.  ครูช านาญการ.  สัมภาษณ์.  (2 มิถุนายน  2560). 
ปภาศรี บัวสวรรค์. (2540).  หลักกฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่

สร้างสรรค์โดยลูกจ้าง.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ณัฐนนท์  แย้มอรุณ. ครูช านาญการพิเศษ. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี. สัมภาษณ์. (17 กรกฎาคม 2560). 
รุจน์  ถวัลย์อรรณพ.  ครูช านาญการ.  สัมภาษณ์.  (4 กันยายน 2560). 
สกล  หาญสุทธิวารินทร์. (2560). ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558. [ออนไลน์]. 

สืบคน้จาก:  WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/BLOG/DETAIL/635274. 
เสกสรรค์  โฆษิตเกษม. ครูช านาญการพิเศษ.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี. สัมภาษณ์. (17 กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

1022 

หลักการจัดภาพในวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
Principles of composition in Composition Art subject 

 
นางสาวลักษมณ์ลดา  เกตุกลู  และคณะ 

วิทยาลัยช่างศิลป  สถาบันบณัฑติพัฒนศิลป ์
sakchai_boonintr@yahoo.com 

 

บทสรุป 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องทางสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน  ได้แก่

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นับได้ว่าเป็นนโยบายส าคัญที่ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ควรสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ท าให้การเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้สะดวก ง่าย หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน การฟัง การดู มีการน าเสนอในรูป
แบบอย่างไร้ขอบเขต ท าให้การเรียนรู้และสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้
เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่น าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เรียนรู้เนื้อหาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์จริง ผลการเรียนรู้คือ จ าได้ (remember) เข้าใจ (understand) ประยุกต์ใช้ (apply) วิเคราะห์
(analyze) ประเมิน (evaluate) และสร้างสรรค์ (create) โดยที่ขั้นตอนเหล่านี้เกิดพร้อม ๆ กันได้ และการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเอย่างเหมาะสม 
 

SUMMARY 
 Knowledge Management Student of College of Fine Arts, BunditPattanasilp Institute is a 
part of the learning process that students can reflects on their understanding of learning through 
the process of knowledge management by working together as a team which Learners can 
cooperate searching data and knowledge .The topic of knowledge is “Principles of composition 
in Composition Art subject” It is a subject that learned in class 3, Fine Arts curriculum, vocational 
certificate. It has both theoretical and practical learning. It is the knowledge that expressed in the 
piece of work of the students. The process of Knowledge Creation and Acquisition is a 
conversation between students as well as learning within the classroom or outside the classroom, 
the student’s comments, data representation and empirical evidence. The Knowledge 
Management is just an introduction to the theoretical process which brings students to link their 
skills, self-learning, science and their understanding to create new knowledge concrete results. 
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Not only students gets to develop thinking skill, their already existing knowledge and apply it into 
art and creativity but also solves problems while learning the process.  

It is the learning in participation process between each student and the learners in other 
classes. The knowledge is provided from direct experience of learners. Students need to result 
the problem in the process of knowledge organizing and Knowledge codification and refinement 
by consultant teachers. The students have ability to scrutinize andanalyses the knowledge. There 
for, othersstudent will easily to apply and utilizeby thedissemination information process of the 
learnersabilities.This is a special feature of today's modern age learners who have a deep 
understanding of social media technology, including a variety of methods, broadcast channel. It 
provides access to knowledge that is truly beneficial in the manner of exchanging learningbetween 
learners and lower level. The learners can prepares with theoretical studies and bring the 
knowledge to the practical trial and create skills of understanding.There are new ways to apply 
the lesson and develop their own creation, quality works. At the level of learning, it can be built 
to educate the next generation of students with quality. 
                The knowledge management of students is beneficial to all learners. It helps the 
teaching and learning of the instructor to be effective, create a learning cycle for organizations, 
meet the policy of cultural development and teaching, specifically, learner-centered learning and 
learning in the 2 1 st century, Active Learning. It affects self-development, creating social and 
national values for arts and culture. 
 
หลักการจัดภาพ วิชาองค์ประกอบศิลป์ 
มุมมอง 

มุมมองในความเป็นจริง คือ การใช้ทฤษฎีที่มีอยู่จริง เช่น-ระยะใกล้-ไกล เปอร์สเปคทีฟ แสง สี เงา ให้
เหมือนจริง สื่อความหมายให้ออกมาตรงตัว มุมมองการจินตนาการ คือการใช้สัญลักษณ์ ที่ไม่ตรงตัวแต่สื่อ
ความหมายแทนเช่น การใช้ภาพนกพิราบ เพ่ือแทนความรู้สึกความเป็นสันติภาพหรืออาจใช้อารมณ์ความรู้สึกเพ่ือ
แสดงความรู้สึก เช่น สีแดงที่ให้ความรู้สึก ความโรแมนติก ความโกรธ สีขาวให้ความรู้สึก ว่างเปล่า บริสุทธิ์ อิสระ 
สีด าที่ส่วนมากมีความหมายตรงข้ามกับสีขาว ความทุกข์ ความเศร้า น่าเกรงขาม และลึกลับ  

ภาพสองภาพนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องมุมมอง  การแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ของงานที่ไม่เหมือน แต่
ใช้เทคนิคคล้าย ๆ กัน  อย่างภาพแรก สื่อถึงความเร่งรีบบนท้องถนน และภาพสองสื่อถึงการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
แต่ละคนสื่อมุมมองความคิดไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างความคิดต่างจินตนาการ 
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     ชื่อผลงาน”การแบ่งปัน” 
ชื่อผลงาน “วิถีคนเมือง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผลงาน “เสรีภาพ” 
ผลงานของ นายวุฐธิชัย  ทองดี 

ความหมายความส าคัญ 
 ความเข้าใจในหัวข้อ เราต้องเข้าใจก่อนว่าความหมายคือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ ความส าคัญคือที่ที
จ าเป็นเมื่อรู้แล้วเราต้องหันมามองตัวเราว่าอะไรที่ยากยกมาท างานเช่นสิ่งรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เมื่อหยิบ
ยกมาแล้วเราต้องหาว่า วัตถุประสงค์ในการท างานท าเพ่ืออะไรจะสื่ออะไร แนวความคิด เช่นงานนี้ สื่อถึงเหตุการณ์
ทางกาเมืองที่ แต่ละศพที่ตายแต่ละศพนั้นไม่ได้ถูกฆ่าเพียงครั้งเดียวแต่ถูกฆ่าถึง 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 ฆ่าด้วยปืน 
ระเบิด ครั้งที่ 2 เมื่อตายแล้วยังถูกน ามาแขวนคอประจาร และรุมตีซากศพราวกลับไม่ใช่คน ครั้งที่  3 ถูกฆ่าด้วย
เสียงหัวเราะ ในขณะที่ร่างไร้วิญญาณถูกรุมตีราวกลับไม่ใช่คนยังมีเสียงหัวเราะตามมา มันเป็นการท าลายความเป็น
มนุษย์ของผู้ที่ตายในเวลาเดียวกันมันยังท าลายความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ท าด้วย เหตุผลที่สร้างนี้นี้ขึ้นมาเพ่ืออยาก
เตือนใจ สติทุก ๆ คนว่าการอยู่ในสังคมย่อมมีการขัดแย้งหรือทะเลาะกันแต่ควรใช่เหตุและผลมิใช่ใช่ความป่าเถื่อน 
และความหมายโดยนัยของสิ่งที่ต้องการสื่อในภาพ นกคือตัวแทนเสรีภาพ แต่
เมื่อเป็นนกกระดาษย่อมหมายถึงเสรีภาพที่อ่อนแอ เพราะกระดาษถูกท าลาย
ได้ง่าย 

เอกภาพ 
คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์  หรือการจัดระเบียบ
ของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว การสร้างงานศิลปะ คือ สร้าง เอก
กระภาพด้วยความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้
สิ่งที่ขัดแย่งกันเพ่ือให้รวมกันได้และเชื่อมช่วยต่างๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของ
ศิลปะมีอยู่  2 ประการ คือ 
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 1. เอกภาพของการแสดงออก คือ การแสดงออกที่ดีควรจะมีจุดมุ่งหมายเดียว  งานชิ้นเดียวจะแสดงออก
หลายความหมายหรือหลายอารมณ์ไม่ได้ จะท าให้คนที่ดูงานสับสนได้ว่าศิลปินจะสื่อถึงอะไร ลักษณะเฉพาะตัวของ
แต่ละคนก็ท าให้เกิดเอกภาพของผลงานได้ 
 2. เอกภาพของรูปทรง คือ มีการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ มีระเบียบ ทางศิลปะ เพ่ือให้เกิดรูปทรงหนึ่ง
แสดงถึงความคิด อารมณ์ของศิลปิน เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่สื่อ
แสดงออกถึงเรื่องราว ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 
2 หัวข้อ คือ 
 1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง (Opposition) คือ การขัดแย้งของ
องค์ประกอบ ของขนาด ทิศทาง และของที่ว่างกหรือจังหวะ 
 2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition)  
  2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การท าสิ่งที่ขัดแย้ง
กันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีด า ซึ่ง
มีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วย
การใช้สีเทาเข้าไปประสาน ท าให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น 
  2.2 การซ้ า (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกัน
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ท าให้ดูจืดชืด น่า
เบื่อท่ีสุด 
 
แสวงหาความรู้ 
 กระบวนการส าคัญ ที่จะเพ่ิมเติมความรู้พื้นฐานเดิมของเรา เริ่มจากการสังเกต แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน
ในห้อง และ ลงมือปฎิบัติจริง 

ตัวอย่างผลงานและแนวความคิดสมาชิกห้อง 3/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (งานสเกต)                                (งานขยาย) 

ผลงานของ น.ส.กมลวิภา ปั้นผ่องแผ้ว 3/1 
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 แนวคิดของงานชิ้นนี้มาจากโรคซึมเศร้าที่เกิดจากตัวเรา ความแปรปรวน และความสับสนที่เกิดขึ้นจนทน
ไม่ไหว งานนี้ใช้รูปทรงของผลไม้เป็นตัวสื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความคิดในตอนนั้น ฟอร์มส่วนมากจะท าให้ดูเหมือน
เราเข้มแข็งแต่สีที่ใช้จะใช้เป็นโทนสีเย็นท าให้ดูเศร้า 
  

ได้แนวคิดมาจากตัวเอง ที่ชอบกินข้าวเหลือ ไม่รู้จักคุณค่าของ
อาหาร จนวันหนึ่งได้ไปถ่ายรูปเด็กที่มูลนิธิ ได้เห็นว่าอดอยากกัน ก็เลยได้
ท าภาพนี้ขึน้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผลงาน “วิถีคนเมือง” 
ผลงานของ นายพัชระ  จีนเจริญ  3/1 
ได้แนวคิดมาจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมือง ที่ต้องเผชิญกับสภาวะความเร่ง
รีบ และแออัดในเวลาเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 นอกจากการแสวงหาความรู้แล้ว ส าคัญคือการล าดับข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การน าไปปรับใชจริง ต้องรู้ว่าตนเองสร้างผลงานมาเพ่ืออะไร เป็นประโยชน์อย่างไร มีแนวความคิดแบบไหน และ
ต้องการจะสื่อถึงอะไร 
 1. ท ามาเพ่ือ ที่จะได้สื่อเรื่องราวนามธรรม ความทุกข์สุข ของชีวิต ที่เป็นสัจธรรม4 เพ่ือที่จะให้คนสังคมได้
รู้ว่าชีวิตคนเราเป็นการวนเวียนตายเกิด ตลอดเวลา และเพ่ือที่จะให้คนหันมาท าคุณงามความดี 
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 2 .ประโยชน์ ได้ข้อคิดหลังค าสอนของพระพุทธเจ้าและหลักปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้หลงกับกิเลสมาก ให้รู้ว่าชีวิต
ยังมีค่าที่จะท าประโยชน์ให้กับตนเอง ท าความดี ไม่มีทุกข์ มีแต่ความสุข 
 3 .แนวความคิด ความคิดส่วนบุคคลความเชื้อทางศาสนาพุทธ ความเข้าใจลึกซ้ึง 
 4. สื่อถึงชีวิตจริงของคน และจิตใจ ใช้รูปยายสื่อมาจากเรื่อราวของยายจริง ตอนนี้ยายยังทุกข์ใจอยู่
ตลอดเวลา ถึงความสุขท่ีลูกหลานสร้างไว้ให้อยู่ดีกินดีสบายแค่ไหนยังทุกข์ทางด้านจิตใจในเรื่องของตนเองเพ่ือที่จะ
หาทางหลุดพ้น 

ตัวอย่างผลงาน ปวช. 3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงาน “คุณยาย” 
ผลงานของ นายอติวิชญ์ ขอจุลช้วน 3/1 

ประมวล และกลั่นกรองความรู้ 
ปัญหา ข้อดี ข้อเสียความรู้ที่ได้รับและแนวทางการพัฒนาผลงาน 
 หลังจากได้ค้นคว้าควารู้เพ่ิมเติม และจัดระบบความรู้แล้ว จึงมาถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง จาก
ความรู้ที่ได้รับ โดยยกตัวอย่างผลงาน นร.นศ.ชั้น ปวช. 3/1 
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 “หลักการท างาน หาแรงบันบาลใจจากข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันและการเปรียบเทียบ และการใช้สีใน
งาน เมื่อได้แล้วก็หาวัตถุประสงค์ในการท างานและแนวความคิด ปัญหากับการท างาน ไม่สามารถท าให้คนเข้าใจ
งานหรือรู้สึกกับงานของเราเหมือนที่เรายากสื่อได้ อาจารย์แนะน า ใช่ข่าวสารหรือแสดงเชิงสัญลักษณ์ ผลที่ได้ งาน
ออกมาดีขึ้นคนเข้าใจในสิ่งที่ยากสื่อมากขึ้น” 
นายวุฐธิชัย  ทองดี  3/1 

 
 

 “หลักการ ก็เมื่อจะได้โจทย์มาก็หา inspiration อาจจะเป็นเรื่องราวหรือสิ่งใกล้ตัว หาข้อมูล references 
ค านึงถึงหลักการจัดวาง ทัศนธาตุ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือตอบโจทย์ให้มากที่สุด ปัญหาที่พบน่าจะเป็นเรื่องของค่า
น้ าหนัก ที่อาจจะไม่ครบ ไม่เข้มสุด อ่อนสุด พอตรวจสเกตก็ได้น าไปพัฒนา ก็ดีข้ึน” 
นายพัชระ  จีนเจริญ  3/1 
 “หลักการท างานส่วนตัวแล้วคืออิทธิพลรอบข้างตัวเราเป็นส่วนใหญ่ บวกกับเทคนิคที่ชอบ แล้วค่อยเอามา
ปรับใช้กับโจทย์งานที่ได้รับ แค่คิดก็แปลกแล้ว และนอกจากนี้ ยังพยายามจะน าเสนอเทคนิคอ่ืนๆนอกจากการ
เพนท์โดยพู่กัน ซึ่งเราก็จะได้อะไรที่แปลกไปจากที่ผ่านๆมา โดยภาพชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณย่าล้วนๆ 
โดยเราเติบโตมา กับฝีมือกับข้าวของคุณย่าทุกอย่างทุกขั้นตอนคุณย่าลงมือเองตั้งแต่การจ่ายตลาดจนกลายมาเป็น
กับข้าวให้ลูกๆหลานๆ จะเห็นว่าทั้งสองภาพ ดูต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งโทนสี และเทคนิคที่น าเสนอ ท าให้อารมณ์
ของภาพออกมาต่างกัน ปัญหาของภาพแรกคือ ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นสไตล์ Realistic ผลออกมายังไม่ดี
เท่าที่ควร กลับรู้สึกชอบภาพที่สองมากกว่า ทั้งประหยัดเวลามากกว่า และตัวของเราเองก็สนุกกับการน าเสนอ
เทคนิคนี้มากกว่า แต่เมื่อเป็นภาพเซ็ตเดียวกัน ท าให้พบอีกหนึ่งปัญหา คือ ความกลมกลืนและจุดเชื่อมของทั้งสอง
ภาพเข้าหากัน ซึ่งพบได้น้อยในภาพเซ็ตนี้ การปรับแก้ไขในผลงานครั้งหน้า คือการ สังเกตภาพรวมของผลงาน เน้น
รายละเอียดบางจุดที่ควรน าเสนอเพ่ิมขึ้นอีก นอกจากนี้ยังควรศึกษา FIGURE เพ่ิมขึ้น เพ่ือความแม่นย าในการ
สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ต่อๆไปค่ะ” 
นางสาวลักษมณ์ลดา  เกตุกูล  3/1 
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 “หลักการท างานในแต่ละหัวข้อ” คือเราหาโจทย์มาแล้วมาหา
แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินที่เราสนใจและชอบ มาผสมผสานกัน 
และต้องดูเนื้อหาของงานเพ่ือท าจุดเด่นในภาพให้ชัดเจน และท าให้
ภาพมีจุดเด่นจุดลองตามคอมโพสที่เราอยากได้ ท าให้เป็นงานแนวที่เรา
ถนัด และเต็มพวกที่จะส่งเสริมงานเราให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น "ปัญหา
กับการท างาน" จะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะไม่
ค่อยชัดเจน เวลาขยายงานจะมีปัญหาคือ การจัดว่างดูแปลกไปจากงาน
ที่เราท าสเกตงานขนาดเล็ก และงานที่ท าเป็นแนวเราคือคอลราจ ต้อง
หาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราท าเผื่อให้สอดคล้องกับ
งาน การแก้งานหลังจากอาจารย์วิจารณ์สเกต เราจะต้องมีการขยาย
พวกจุดเด่นให้เด่นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดองค์ประที่ชัดเจนมากยิ่ง
กว่าเดิม "ผลจากการแก้งาน" คะแนนเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีบางจุดที่ยังขาด
ความสมบูรณ์สามารถเพ่ิมเติมได้ และน าค าแนะน าของอาจารย์ไปใช้ในงานต่อ ๆ ไป” 
นางสาวรุ่งกมล วิมล 3/1 
 
สรุปปัญหา ข้อดี ข้อเสียความรู้ที่ได้รับและแนวทางการพัฒนาผลงาน 
 “หลักการท างานเริ่มจาก หาสิ่งที่เราสนใจ ประกอบกับตรงกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมา น ามาผสมผสาน
กันจนเกิดเป็นสไตล์ของตัวเราเอง ปัญหาการท างานส่วนใหญ่ มาจากการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมาย
ที่แท้จริง และโทนสีบ้าง แต่สามารถปรับแก้งานได้ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์งาน ได้รับค าแนะน าและ
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ปรับแก้ผลงาน งานดูสมบูรณ์ขึ้น เกอดกระบวนการพัฒนาทางชิ้นงานในแต่ละชิ้นมากขึ้น ได้ลองพัฒนาเทคนิค
ใหม่ๆมาใช้กับผลงาน ได้รับประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ผลคะแนนดีขึ้น” 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปะชั้น ปวช.ปีที่ 3/1 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ภาพบางส่วนในการเรียนการสอนของวิชาองค์ประกอบศิลป์ การวิจารณ์งาน  การท างานของนักเรียน  
การแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้สอน ถึง นักเรียนนักศึกษา 

 
 การวิจารณ์งานภายในห้องเรียน  อีกกระบวนการที่มีความส าคัญ ต่อการพัฒนา และ สร้างสรรค์ผลงาน 
ในการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
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การท ากิจกรรมการทดลองภายในชั้นเรียน เรื่องเทคนิคต่าง ๆ 

 
 

 บรรยากาศในการค้นคว้า สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้รับผ่านสื่อ และเรียบเรียงข้อมูลการท า
รายงาน เรื่อง การจัดการความรู้ KM : KNOWLEDGE MANAGEMENT 
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การเข้าถึงความรู้ 
 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวสารความรู้ ผ่านสื่อ Social Network ในรูปแบบของ         
E-Book / หนังสือออนไลน์ และไฟล์ GIF. เพ่ือความสะดวก และความเข้าถึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย 
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FACEBOOK : ลักษมณ์ลดา  เกตุกูล 
https://www.facebook.com/MISSWINT?hc_ref=ARRwZHx_P_udpZEWDBSfqmbHyxp1lPTstShdprU
Q_ZiSDdL8ZuBTEn5cs9dvfMPcuS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      QR CODE FOR KM E-BOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

1034 

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นายพีรวิชญ์  ใจห้าว  และคณะ 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์

nong_klaow@windowslive.com 

 

บทสรุป 
 นักศึกษาทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษา ทุกคนต้องการความส าเร็จในการเรียน  แต่มี
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวทางการเรียนทั้ง ๆ ที่สาเหตุไม่ได้มาจากสติปัญญา หากพิจารณา
สาเหตุ อาจเกิดจากนักศึกษาขาดการจัดระบบการวางแผนการเรียน ความ รับผิดชอบ และการค้นคว้าหาความรู้ 
ไม่ขยัน ขาดสมาธิในการเรียน การจัดการความรู้ส าหรับนักศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบใช้
ประเด็นค าถาม (Questioning Method) แนวคิด เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู้เรียน โดยครูผู้รับผิดชอบจะป้อนค าถาม และยกตัวอย่างประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน 
เป็นการ  ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่ าเพ่ือจะตอบ
ค าถามเหล่านั้น ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาด้านการสื่อความหมายที่ดีช่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจกระตุ้นความสนใจแก่นักศึกษา เน้นและทบทวนประเด็นส าคัญของสาระที่กล่าวถึง 
ช่วยในการประเมินผลเพ่ือความเข้าใจความสนใจที่แท้จริงของนักศึกษา สามารถวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนและช่วย
สร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับนักศึกษา ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดกระบวนการ
การจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ที่
มีผลงานศิลปะ เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลในการประกวดระดับชาติและนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นเรียน  
ค าส าคัญ  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ประสิทธิภาพ 
 

บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีตเป็นอย่างมากซึ่งการ
เรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถสื่อสารได้
ทันที ทั้งนี้การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสามารถให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพศิลปะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และ
จินตนาการ การสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์ นั้น นอกจากจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ยังช่วยพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และปลูกฝังระเบียบวินัยในการท างาน อีก
ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงรักษาวัฒนธรรมและสะท้อนถึงทักษะชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน  
 นักศึกษาสาขาศิลปกรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชจะต้องศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสาระวิชาประกอบด้วยวิชาชีพ วิชาชีพเลือก วิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือ
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พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้ามาศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะในวิชาศิลปะ ในขณะเดียวกันพวก
เขาจะต้องศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจึงจะจบการศึกษา โดยทั่วไปนักศึกษาจะประสบปัญหาการท างานในวิชา
ศิลปะไม่ทัน ไม่ส่งงาน ขาดเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่งผลให้เกิดการติด ร. ม.ส. หรือผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
จากปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ปัญหา จึงได้ด าเนินงานจัดการความรู้ส าหรับ
นักศึกษาเรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ที่มีผลงานศิลปะเป็นที่ยอมรับ ได้รับ
รางวัลการประกวดระดับชาติและนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นเรียน เพ่ือที่จะน าองค์ความรู้เผยแพร่ 
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งในวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ 
 

วิธีด าเนินการ 
 การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) 
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพ่ือให้นักศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่
สนใจน าองค์ความรู้ไปใช้ โดยการด าเนินงานจัดการความรู้ ได้ด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การค้นหาความรู้ ด าเนินการประชุม ติดต่อประสานงาน เพื่อค้นหานักศึกษาผู้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกนักศึกษาผู้ที่มีผลงานศิลปะเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัล
การประกวดระดับชาติ และนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นเรียน เป็นกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้  
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ KM น าเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ น าข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งมา
กลั่นกรอง และจัดหมวดหมู่จัดพิมพ์เป็นเอกสาร  
 4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ คณะกรรมการ KM น าข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่มาปรับ
ภาษาให้เป็นภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย จัดท ารูปเล่ม แจกจ่ายแก่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ แก้ไข  
 5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ น าองค์ความรู้ที่จัดรูปเล่มแจกจ่ายในห้องสมุดวิทยาลัยฯ เผยแพร่ไปยัง
นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล  
 6. การเข้าถึงความรู้ น าข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสาร ลงเวปไซด์เฟสบุ๊คและไลน์กลุ่ม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้สอนได้น าแนวทางไปประยุกต์ใช้ 
 7. การเรียนรู้ ได้น าเสนอและประชาสัมพันธ์ในโอกาสการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา น าเสนอหน้า
เสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า และในการประชุมประจ าเดือนเกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเป็นกรรมการ 
ผลที่ได้จากการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังนี้  
 การน าเสนอผลงานและแนวทางการด าเนินงานที่ได้รับรางวัล และได้คะแนนสูงสุดของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมณีรัตน์  รัตนสุภา  ระดับชั้น ปวช. 2 
ชื่องาน ต้นไม้ของพ่อ  เทคนิค สีชอล์ค  ขนาด A3 
รางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน 
SCG FOUNDATION AMBASSODORรุ่ นท่ี 2 
ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการวาดภาพ 
ส่งเข้าประกวดในหัวข้อตามรอยพอ่ 
 

นายพีรวิชญ์ ใจห้าว/ นายสิทธิชัย ศรีสุวรรณ  
ระดับชั้น ปวช. 2 
ชื่องาน ปิดทองหลังพระ  เทคนิค สื่อผสม  ขนาด A2 
รางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
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นายพีรวิชญ์  ใจห้าว  ระดับชั้น ปวช. 2 
ชื่องาน หุ่นนิ่ง  เทคนิค ดินสอบนกระดาษ   
ขนาด A3  วิชา วาดเส้น  ผลงานเด่น 
เกรดที่ได้ A 

นางสาวณัฐการณ์  แซ่ลิ่ม  ระดับชั้น ปวส. 2 
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ในการประกวดผลงานนักศึกษา 

นางสาวปิยาภรณ์  ปานแป้น  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน วิถีใต ้ เทคนิค สื่อผสม   
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย เยาวชนทักษิณ
ภาคใต้ ปี 2559 

นางสาวปิยาภรณ์  ปานแป้น  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน พ่อหลวง  เทคนิค สื่อผสม   
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวลัชมเชย  
 Energy painting contest 
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นางสาวอนิสา จนัทองพูน  ระดับชั้น ปวช.3 
ผลงานได้เข้าร่วมแสดง ในการประกวดระดับชาต ิ

นายอดิศักดิ์ วัฒนะจ านง  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน บ้านเกิด  เทคนิค สื่อผสม   
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดผลงาน 

นายนิติพงศ์  นิกาจิ  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน วิถีที่หล่อนปรารถนา  เทคนิค สื่อผสม   
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
ผลงานนักศึกษา 

นายทัตพงษ์  อุตทยมกุล  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน ความหวังชาวเล  เทคนิค สื่อผสม   
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร 
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดระดับชาต ิ
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นายปณิธิ  จรัสวราพรรณ 
ชื่องาน พระพรหมธาดา (คดัลอกงานทวราบาล)   
เทคนิค สีอะครลิิค  ขนาด 117 x 45 เซนติเมตร 
วิชา  ศิลปะไทย 
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนักศึกษา 

นางสาวปิยาภรณ์ ปานแป้น  ระดับชั้น ปวช.3 
ชื่องาน เทดิพระเกียรติ  เทคนิค เซรามิค(เผารากุ)   
วิชา  เครื่องเคลือบดินเผา 
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานนักศึกษา 
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อภิปรายผลการด าเนินงาน 
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เทคนิคในการท างานให้สร้างสรรค์แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ใฝ่หาความรู้โดยการศึกษา
ผลงานศิลปิน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาจากเพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง หรือให้ครูผู้สอนปฏิบัติให้ดูสังเกตวิธีการแล้ว
น ามาดัดแปลงเป็นของตนเอง 

2. หลังจากศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ก็ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้อง
กับหัวข้อที่ได้รับ ด าเนินงานตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ท าการร่างภาพหรือ
สเกตภาพ หลังจากนั้นให้เพื่อนช่วยดู หรือให้อาจารย์ผู้สอนแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ แล้วลงมือปฏิบัติงานต่อไปแล้ว
ให้เพ่ือนและอาจารย์ดูเพ่ือขอค าแนะน าในการท างาน ปรับปรุงแก้ไข ต่อยอด จนผลงานลงตัวและเสร็จสมบูรณ์ 

3. วางแผนเรื่องเวลาในการท างานเป็นเรื่องส าคัญ ต้องให้งานเสร็จทันเวลา โดยให้ความส าคัญกับวิชา
เรียนแต่ละวิชา แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม และล าดับความส าคัญในการท างาน มีขอบเขตเวลาในการท างานโดยต้อง
เฉลี่ยให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกวิชา เพ่ือให้สามารถส่งงานได้ทันตามก าหนดในทุกวิชาเรียน หรือในการส่งผลงาน
ประกวด 
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การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

นายดนุพล  มาเย็น  และคณะ 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุี  สถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ์

danuponmayen2538@gmail.com 

 

บทสรุป 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management) ของนักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับ
การสอนดนตรี – นาฏศิลป์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดการความรู้โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่เรียนในรายวิชา สื่อการสอน ( Instructional Media)ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยนักศึกษาสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้ในสาระหลักด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปบูรณาการกับทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สร้างเป็นองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณค่า 
 นวัตกรรมที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นในรายวิชาสื่อการสอนเป็นสื่อทางด้านการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ที่มีความน่าสนใจง่ายต่อการศึกษาและการท าความเข้าใจใน
เนื้อหาและการปฏิบัติท่าร า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ประกอบไปด้วย วีดีโอ รูปภาพ แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 
พร้อมเฉลยที่ถูกต้อง เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบของ CIA 
 การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี– นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบ 
CIAมีเนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด 
เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า และการปฏิบัติท่าร านาฏยศัพท์ ได้แก่ จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ก้าวหน้า ก้าวข้าง กระดกหลัง 
ยกเท้าและภาษาท่า ได้แก่ ตัวเรา รัก โกรธ ที่โน่น ยิ้ม 
 กระบวนการสร้างสื่อได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักศึกษา ได้มี
การออกแบบกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.เตรียมการ 2.การ
ออกแบบบทเรียน 3.การเขียนผังงาน 4.การสร้างStory Board 5.การสร้างและเขียนโปรมแกรม 6.การสร้าง
เอกสารประกอบการใช้สื่อของผู้เรียน 7.การประเมินผลและแก้ไขบทเรียน จากนั้นได้น าไปใช้กับนักเรียนแล้วน าผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ : สื่อมัลติมีเดีย ดนตรี นาฏศิลป์ หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น 
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บทน า 
 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นวิทยาลัยนาฏศิลปแห่งเดียวในภาคตะวันออก ที่เป็นสถาบัน องค์กรชั้น
น าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ โดยมีพันธกิจวิทยาลัยฯ ดังนี้ “1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 2. สร้าง
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม 3. เป็นศูนย์กลาง
บริการด้านศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์พัฒนาสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 5. บริหารจัดการคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล” (อ้างถึงใน www.bpi.ac.th) 
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาส าหรับคนที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว
จ าเป็นจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้ง เข้มข้น และจริงจังเพ่ือจะได้น าไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่เรียนเป็น
ครู ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์กับสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
โดยเฉพาะทักษะและเทคนิควิธีการสอน ต้องสามารถน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี เป็นสถาบันการศึกษาท่ีสอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะสู่ความเป็นเลิศ  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 
รายวิชาสื่อการสอน (Instructional Media) รหัสวิชา 300-21018 ได้ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาโดยให้ศึกษา
นิยาม ประเภทคุณค่าของสื่อการสอน บทบาทความสัมพันธ์ของสื่อในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเลือกผลิต ใช้และเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อขั้นพ้ืนฐานอย่างง่าย 
วิเคราะห์แนวโน้มของการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อในอนาคต (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา, 2555 : 156) 
 ปัจจุบัน สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ดังนั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดการความรู้ เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ส าหรับการสอนดนตรี - นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือผลิตสื่อขั้นพ้ืนฐานอย่างง่ายมีเนื้อหา
เกีย่วกับดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยน าเสนอในรูปแบบของ CIA ซึ่งเป็นสื่อทางด้านการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติท่าร าและเครื่องดนตรี สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาของ
บทเรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสื่อมัลติมีเดียที่นักศึกษาได้สร้างขึ้น สามารถน าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจและใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนได้อีกด้วย 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ของนักศึกษา เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี– นาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้   
 1. คณะกรรมการจัดการความรู้และอาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาศิลป์ ที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยน ากระบวนการจัดการความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมตาม
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บริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยเกิดขึ้นจากกระบวนการของนักศึกษาที่จะเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองโดยมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
 2. เมื่อนักศึกษาได้รับทราบถึงนโยบายแล้ว จึงได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ซึ่งนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ควรรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้เพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน จึงได้เชิญว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  สร้อยสังวาลย์ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง KM        ภาพที่ 2 นักศึกษารับฟังการบรรยาย 

 3. ผลจากการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ท าให้นักศึกษาพอที่จะเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ จึง
ด าเนินการจัดประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่าย
ประสานงาน ฝ่ายบริการ คณะกรรมการด าเนินงาน รวมนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดจ านวน 22 คน โดย
นายดนุพล  มาเย็น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน 
 4. ประธานกลุ่ม นายดนุพล  มาเย็น ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่จะ
จัดการความรู้ โดยค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์และจุดประสงค์การเรียนรู้ของของนักศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
อย่างเหมาะสมอีกด้วย จึงได้ข้อสรุปประเด็นในการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอน
ดนตรี– นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักศึกษาเองได้เคยเรียนวิธีการสร้างสื่อมาก่อนแล้วจึงมี
ความรู้ในการน ามาประยุกต์ใช้สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งนักศึกษายังเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านศาสตร์ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 3 นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ภาพที่ 4 คณะกรรมการ KM 
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 5. เมื่อก าหนดประเด็นชื่อเรื่องแล้ว คณะกรรมการของนักศึกษา จึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
วิธีการด าเนินงานในการสร้างสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพและเป็นกระบวนการที่เกิดจากการจัดการความรู้ นักศึกษา
จึงได้ข้อสรุปและก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
  5.1 เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย  โดยเชิญ นายอิทธิพล เจริญ
เมือง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จงัหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นมีความรู้ความสามารถในเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย มาบรรยาย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
จากนั้นได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับวิทยาก  รด้วยการสะท้อนกลับตามความรู้
ความสามารถของนักศึกษา ในกระบวนการสร้างสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ตามบริบทของเนื้อหาและวัยของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 

  5.2 ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา โดยในแต่ละครั้ง ประธานได้
สร้างแรงจูงใจด้วยการชื่นชมและมอบหมายให้ฝ่ายบริการจัดเตรียมอาหารว่าง ขนมและน้าดื่มให้เพียงพอ โดยมี
คณะกรรมการ KM ของวิทยาลัยฯและอาจารย์ประจ ารายวิชาคอยเป็นที่ปรึกษาหากขาดเหลือหรือมีปัญหาใดจะได้
ร่วมกันแก้ไข ตามนโยบายของท่านผู้อ านวยการที่ได้มอบหมายให้แก่คณะท างาน 
  5.3 คณะกรรมการนักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับใช้
สอนในระดับต่าง ๆ จึงได้เลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากสามารถน าไปใช้ สอนได้ทั้งในวิทยาลัยฯ และ
นอกวิทยาลัยฯ รวมทั้งเนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้จากเบื้องต้นไปหา
ขั้นสูงมีเนื้อหาด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ดังนี้ 
  เนื้อหาด้านดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1) เครื่องดนตรีประเภทดีด  ได้แก่ จะเข้ กระจับปี่ 
  2) เครื่องดนตรีประเภทสี    ได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้ 
  3) เครื่องดนตรีประเภทตี    ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฉิ่ง กรับ 

ตะโพนไทย กลองแขก 
  4) เครื่องดนตรีประเภทเป่า ได้แก่ ปี่ ขลุ่ยเพียงออ 
  เนื้อหาด้านนาฏศิลป์ไทย การปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ไทย ได้แก่ 
  1) การปฏิบัตินาฏยศัพท์ ได้แก่ จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ก้าวหน้า ก้าวข้าง กระดกหลัง ยกเท้า 
  2) ภาษาท่า ได้แก่ ตัวเรา รัก โกรธ ที่โน่น ยิ้ม 
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    ภาพที่ 7 ซอด้วง   ภาพที่ 8 ซออู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 9 ตั้งวง        ภาพที่ 10 ตัวเรา 
 
 6. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้น าข้อมูลมาสรุปจัดการ
อย่างเป็นระบบ เรียบเรียงข้อความให้มีความถูกต้อง สละสลวย สามารถสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
มัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี– นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็นขั้นตอนของการสร้าง
สื่อ CIA ส าหรับใช้สอนดนตรี – นาฏศิลป์โดยสรุปเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการ ประกอบด้วย ก าหนดเป้าหมายว่าจะท าสื่อประกอบการเรียนการสอน 
จ านวน  2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและเรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ จากนั้นได้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมในการน าเสนอบทเรียน 
  ขั้นตอนที่ 2. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย การออกแบบบทเรียนอย่างคร่าว ๆ 
ได้แก่ การก าหนดเนื้อหาบทเรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน  การก าหนด
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความที่สัมพันธ์กับเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลผู้เรียน 
  ขั้นตอนที่ 3. การเขียนผังงาน  ประกอบด้วย ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Power point  มีการก าหนดแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เมื่อผู้เรียน
ตอบถูกหรือผิด จะมีผลปรากฏบนจอภาพอย่างไร  และการลิงค์หน้าจอภาพเคลื่อนไหวไปยังเว็บไซต์ใดบ้าง 
  ขั้นตอนที่ 4. การสร้างStory Board ประกอบด้วย การเตรียมการน าข้อความ เสียง ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ผลิตได้ถ่ายท าตามล าดับขั้นตอน โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์  น ามาจัดล าดับเรื่องราวให้ถูกหลักการและมีความน่าสนใจ  เหมาะสมกับ
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ผู้เรียน โดยเขียนเรียงล าดับเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบลงกระดาษอย่างคร่าวๆ เพ่ือง่ายต่อการผลิตในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 5. การสร้างและเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย การน าสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และข้อความที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ น ามาสร้างสื่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมpower point ที่มีลักษณะ
การเรียนรู้แบบโต้ตอบกลับ ผู้เรียนสามารถรู้ผลการเรียนรู้ได้ทันที หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  ขั้นตอนที่ 6. การสร้างเอกสารประกอบการใช้สื่อของผู้เรียน หรือคู่มือการใช้สื่อ ประกอบด้วย
ข้อตกลงเบื้องต้นการเข้าใช้โปรแกรมฯ  เนื้อหาเรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและการปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ไทยที่มี
ลักษณะเฉพาะ  และการวัดและประเมินผล  
  ขั้นตอนที่ 7. การประเมินและแก้ไขบทเรียน โดยน าสื่อ CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี
ประเมินความถูกต้องของการเสนอสื่อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เป็นผู้ประเมินด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะน าไปใช้
กับผู้เรียน 
 7. เมื่อนักศึกษาสร้างสื่อมัลติมีเดียเรียบร้อยแล้วจึงได้ประมวลกลั่นนกรองความรู้  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
นายณัฐพล  คุ่ยจาด  อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  มาตรวจสอบความถูกต้องของการ
สร้างสื่อมัลติมีเดีย ประเภท CAI จากนั้นได้น าสื่อที่สร้างส าเร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและร่วมกัน
วิพากษ์ ประเมินตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง รูปแบบ ขั้นตอน
การน าเสนอ ภาพประกอบและเสียง แบบฝึกหัด ให้ถูกต้องตามเนื้อหาของบทเรียน เพ่ือให้สื่อมีคุณภาพ จากนั้นได้
น าผลประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
 ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 คนได้แก่ 
  1. นางสาวจิรพรรณ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  
  2. หม่อมหลวงวิสุทธิพงศ์  วิไลวงศ์  หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
  3. นางสาวภัณฑิรา  กอบศิลป์   ครูช านาญการพิเศษ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจ านวน 3 คนได้แก่  
  1. นางภรภัทธ์  กุลศรี     หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
  2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  สร้อยสังวาลย์ ครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายบรรเลง  พระยาชัย   ครูช านาญการ  
 และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี จ านวน 3 คนได้แก่ 
  1. นางสาวธนพัต  ธรรมเจริญพงศ์   ครูช านาญการ 
  2. นางสาวกาญจนา  วงศ์ม่าน   ครู คศ.1 
  3. นายณัฐพล  คุ่ยจาด    ครูสอนคอมพิวเตอร์ 
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     ภาพที่ 11 วิทยากรตรวจสอบการสร้างสื่อ         ภาพที่ 12 นักศึกษาปรับปรุงตามค าแนะน า 
 
 8. น าสื่อมัลติมีเดีย ไปทดลองใช้โดยให้อาจารย์ที่สอนนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยน าไปใช้สอนนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วน าผลการใช้และข้อเสนอแนะมาวิพากษ์ในที่ประชุมคณะกรรมการของนักศึกษา
ร่วมกันอีกครั้ง โดยพบว่า ระบบเสียงที่บรรยายกับข้อความของบทเรียนยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร เมื่อได้ข้อมูล
ย้อนกลับดังนั้นจึงปรับปรุงสื่อให้มีความสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในประกอบการเรียนการสอนได้จริง 
 

ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้ของนักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการน าเนื้อหาด้านดนตรีและนาฏศิลป์มาสร้างเป็นสื่อประเภท CAI ประกอบไป
ด้วย วีดีโอ รูปภาพ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน พร้อมเฉลยที่ถูกต้อง ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง จากผลการด าเนินการ
พบว่า สื่อ มีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การน าสื่อที่มีคุณภาพมาใช้อย่าง
เหมาะสม ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางด้านทักษะปฏิบัติดนตรี
และนาฏศิลป์ สื่อประเภทที่มีทั้งภาพและเสียง ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามบทเรียนที่ก าหนด เป็นการสร้าง
ฐานความรู้ที่จะน าไปต่อยอดการเรียนรู้จากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ทักษะปฏิบัติขั้นสูง  ทั้งยังสามารถน าไปเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองเพ่ิมเติมจากในห้องเรียน  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
สูงขึ้น จากการสร้างสื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านดนตรีและนาฏศิลป์  สามารถน าผลงานไปต่อยอดสร้างสื่อ
มัลติมีเดียในหัวข้อเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ให้มีคุณภาพเป็นล าดับต่อไป 
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สรุปขั้นตอนของการสร้างสื่อ CIA ส าหรับใช้สอนดนตรี – นาฏศิลป์  
แบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ขั้นตอนที่ 1  
เตรียมการ 

ก าหนดเป้าหมายว่าจะท าสื่อประกอบการเรียนการสอน จ านวน 2 
เรื่อง ได้แก่ เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและเรื่องภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ จากนั้นได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมใน
การน าเสนอบทเรียน 

ขั้นตอนที่ 2  
การออกแบบเนื้อหา
บทเรียน 

การออกแบบบทเรียนอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ การก าหนดเนื้อหาบทเรียน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน– หลังเรียนการ
ก าหนดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3  
การเขียน 
ผังงาน 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

โดยใช้โปรแกรม Power point  มีการก าหนดแบบทดสอบก่อน

เรียน หลังเรียน เมื่อผู้เรียนตอบถูกหรือผิด จะมีผลปรากฏบน

จอภาพอย่างไร  และการลิงค์หน้าจอภาพเคลื่อนไหวไปยังเว็บไซต์

ใดบ้าง    

ขั้นตอนที่ 4  
การสร้างStory 
Board 

การเตรียมการน าข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่
ผู้ผลิตได้ถ่ายท าตามล าดับขั้นตอน โดยผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
น ามาจัดล าดับเรื่องราวให้ถูกหลักการและมีความน่าสนใจ  
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเขียนเรียงล าดับเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบลง
กระดาษอย่างคร่าวๆ เพ่ือง่ายต่อการผลิตในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 5  
การสร้าง 
และเขียนโปรแกรม 

การน าสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อความที่ถูกออก
แบบอย่างเป็นระบบ น ามาสร้างสื่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม
power point ที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบโต้ตอบกลับ ผู้เรียน
สามารถรู้ผลการเรียนรู้ได้ทันที หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขั้นตอนที่ 6  
การสร้างเอกสาร
ประกอบการใช้สื่อ
ของผู้เรียน หรือ
คู่มือการใช้สื่อ 

ข้อตกลงเบื้องต้นการเข้าใช้โปรแกรมฯ  เนื้อหาเรื่องประเภทเครื่อง
ดนตรีไทยและการปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ไทยที่มีลักษณะเฉพาะ  
และการวัดและประเมินผล 
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ขั้นตอน รายละเอียด 
ขั้นตอนที่ 7  
การประเมินและ
แก้ไขบทเรียน 

น าสื่อ CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีประเมินความถูกต้อง
ของการเสนอสื่อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้ประเมินด้านเนื้อหา 
ตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่
จะน าไปใช้กับผู้เรียน 

 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงวัฒนธรรม. (2555). หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. เข้าถึงได้จาก : www.bpi.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
 

 
 
 

 

1050 

การใช้ค าและส านวนที่ปรากฏในรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ 
The Use of Words and Expressions Appeared on a Thai TV Program: A Case of 

“Phasathaimaidarkside” 
 

ศาตพร เกตุแก้ว1 ชัชชาภรณ์ สุวฒัน์กุล1 ชัชชัย แคล้วอาวุธ1 และอลิสา คุม่เคี่ยม1* 
1สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

*ผู้รับผดิชอบบทความ E-mail address : skpraw45@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ที่มา ความหมายและบริบทในการใช้ ตลอดจนส านวนที่ปรากฏใน
รายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายการ “VRZO Channel 
ภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์”ตั้งแต่เดือนกันยายน จ านวน 2 ตอน ตุลาคมจ านวน 1 ตอน พฤศจิกายนจ านวน 1 ตอน 
ธันวาคมจ านวน 1 ตอน มกราคมจ านวน 1 ตอน และมีนาคมจ านวน 1 ตอนรวมทั้งหมดมีจ านวน 7 ตอน 
 ประเด็นที่มาของค าพบว่ามี 2 ลักษณะคือที่มาจากภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และมีที่มาจากลักษณะการใช้ค า ส่วนความหมายและบริบทพบว่า มี 2 ประเภท ได้แก่ ความหมาย
และบริบทโดยตรงและความหมายและบริบทโดยนัย เช่น ค าว่า “แมงดา” ในบริบทโดยตรงคือ ใช้เรียกชื่อสัตว์ 
และบริบทโดยนัยคือ ใช้เป็นค าด่า นอกจากนี้ส านวนที่ปรากฏ พบว่ามีที่มาจากค าเช่น ค าว่า “กง” ที่มีความหมาย
ว่าล้อของเกวียน “ก า” ที่มีความหมายว่าลักษณะภายในล้อของเกวียน ซึ่งเป็นที่มาของส านวน “กงเกวียนก า
เกวียน” หมายถึง การใช้เป็นค าอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวรกรรมสนองกรรมเช่น ท าแก่เขาอย่างไร ตนหรือ
ลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกท าในท านองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนก าเกวียนซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของค า เพราะค าในแต่ละยุคสมัยจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม
และบริบทการใช้ 
ค าส าคัญ : ค า  ส านวน 
 

Summary 
 The purpose of this research is to study the origins and meanings of words and expressions 
as well as the contexts appeared on a Thai TV program, Phasathaimaidarkside, which was aired 
on VRZO Channel during the following periods: (1 )  September – December, 2017 ; (2 )  January, 
2018; and (3) March, 2018. There are seven episodes in total.  
 The results revealed that two types of word origins found; that are, words coming from 
foreign languages which include Sanskrit, Pali, Chinese, English, and those which come from the 
(characteristics of) word use.  
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 In addition, it is also shown that two kinds of meanings and contexts used in this particular 
program namely; direct meaning and context, and the indirect (implied) one. For example, the 
direct meaning of the word ‘maeng-da (แมงดา)’ in some contexts can be used to refer to a kind 
of animal, while it can also be implied as ‘pimp’, which is a swear word in Thai.  
 For the expressions used, it was found that they originate from the words. To illustrate, 
the word ‘Gong (กง)’ - the wheels of carts, and the word ‘Kam (ก า)’ - the internal wheel of the 
carts are both the origins of the phrase ‘Gonggheankamghaen (กงเกวียนกรรมเกวียน)’, which means 
the consequences of one's actions that the person will have to deal with (or ‘what goes around, 
comes around’ in English). The above expression reflects the semantic change or meaning shift 
which may occur only the certain point of time.  
Keywords : words, expressions 
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การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน ์
Spaces in Sanook online website 

 
พิมพ์ชนก  ผลทวี1 กันตภณ รักค ามี1 อลิสา คุ่มเคี่ยม และมาโนช ดนิลานสกลู1* 

1สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
*ผู้รับผดิชอบบทความ E-mail address : pimchanokphonthawee@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข่าวจากเว็บไซต์
สนุกออนไลน์ (http://news.sanook.com/search/all/) ประจ าเดือน กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 58 ข่าว 
วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคของราชบัณฑิตยสถาน ผลการวิจัยพบว่า การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุก
ออนไลน์มีการใช้ต่างไปจากหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน 5 หลักเกณฑ์ คือ 1) การไม่เว้นวรรคเล็กระหว่าง
ตัวหนังสือกับตัวเลข 2) การไม่เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ 3) การไม่เว้นวรรคเล็กหน้าค าสันธาน “และ” , 
“หรือ” ในรายการ 4) การไม่เว้นวรรคเล็กหลังค าว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค และ 5) การไม่เว้น
วรรคเล็กระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ 5.1) การไม่เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายอัญประกาศเปิด 
ทวิภาค นขลิขิต และไม้ยมก และ 5.2) การไม่เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค และไปยาลน้อย 
ผู้วิจัยพบว่าปัญหาการเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์มีสาเหตุมาจากความไม่ค านึงถึงหลักเกณฑ์ เนื่องจากไม่ใช่
เว็บไซต์วิชาการ และปัญหาของการเว้นวรรคเล็กไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดความเคยชิน และสร้าง
ความเข้าใจผิดของหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ การศึกษาการเว้นวรรคจึงช่วยสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที่ถูกต้อง  
ค าส าคัญ : การเว้นวรรค,เว็บไซต์ออนไลน์ 
 

Summary 
  The objectives of this research were to study spacing on Sanook websites by collecting 
news from Sanook website (http://news.sanook.com/search/all/) for the month of September 
2017 total 58 news. It was analyzed by the criteria of spacing of the Royal Institute. The result of 
the research found that spacing on Sanook website is different from the Royal Institute's 5 
criteria:1 )  There were no small spacing between letters and numbers,  2 )  There were no small 
spacing between tittles and names, 3 )  There were no small spacing in front of words in 
conjunctions "and", "or" in list, 4 )  There was no small spacing after the word “Wa” (that) in case 
the next text is sentence, and 5 )  There was no small spacing between the marks that are 5 . 1 ) 
There were no small spacing before and after quotation marks, colon, parenthesis and Mai Yamok 
(one of the Thai repetition marks), and 5.2) There were no small spacing after comma, semicolon 
and Pai Yannoi (Thai mark uses in writing to indicate that what shouldfollow is understood). The 
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researchers found that the problem of spacing on Sanook website was due to a disregard of 
criteria because it was not an academic website, and the problem of small spacing did not change 
the meaning. Therefore, it made a habit and a misconception of the correct criteria for those who 
entered the website. To study about spacing helps to understand the correct spacing criteria. 
Keywords : spacing, online site 
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การสร้างค าสแลงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ เทย เที่ยว ไทย  
The slang in Toeytiewthai TV program 

 
อมีนา ชิณวงศ์1 พิลาสลักษณ์ เพ็ชรพันธ์1 ภัททิยา เจษฎารมณศ์ร1ี อังคาร ถาวโรฤทธิ1์ และอลิสา คุ่มเคี้ยม1* 

1สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
*ผู้รับผดิชอบบทความ E-mail address : ameena20296@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค าสแลง ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (ตอนที่
230-275) รวมทั้งทั้งสิ้น 45 ตอน จากเว็บไซต์ http://www.youtube.com ผลการวิจัยพบว่าการสร้างค าสแลง
ในรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทยมี 9 ลักษณะ ได้แก่  1) ค าสแลงที่สร้างขึ้นใหม่คือค าที่ก าหนดขึ้นให้มีความหมาย
เฉพาะความหมายใดความหมายหนึ่ง   2) ค าสแลงที่ดัดแปลงจากค าเดิมเป็นการสร้างค าใหม่โดยเปลี่ยนแปลงเสียง
หรือตัดค าบางค าออก  3) ค าสแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิมคือค าท่ีเมื่อกลายเป็นค าสแลงจะมีความหมายที่ต่าง
ไปซึ่งเป็นค าที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม  4) ค าสแลงที่มาจากภาษาต่างประเทศที่น ามาใช้ในอีกความหมายหนึ่ง  5) ค า
สแลงที่ปรากฏร่วมกับค าไทยที่มีความหมายปกติคือค าที่เป็นค าสแลงอยู่แล้วรวมกับค าไทย  6) ค าสแลงที่มาจากค า
ภาษาต่างประเทศกับค าไทย จะน าค าไทยหรือค าต่างประเทศขึ้นก่อนก็ได้  7) ค าสแลงที่เลียนวิธีเปลี่ยนค าตาม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคือมีการเติม ส์ เหมือนการเติม s  8) ค าสแลงที่มีค าขยายเพ่ือสร้างความรู้สึกซึ่งเป็นค า
ต่างประเทศ  9) ค าสแลงที่มาจากภาพยนตร์และเพลงที่ได้รับความนิยม การใช้ค าสแลงในรายการโทรทัศน์เทย
เที่ยวไทยท าให้รายการมีความสนุกมากขึ้นช่วยเพิ่มสีสันและกลายเป็นจุดเด่นของรายการมากกว่ารายการท่องเที่ยว
แบบทั่วไปและช่วยให้รายการได้รับความนิยมจากคนดูอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น 
ค าส าคัญ : รายการโทรทัศน์, เทยเที่ยวไทย, ค าสแลง 
 

Abstract 
 This article aims to study the slang that used in the “Toeytiewthai” TV program. By 
collecting data on 6 March 2559 to 25 February 2560 (at 230-275). There are all 45 episodes from 
the website http: // www.youtube.com. The results showed that there are 9 types of slang that 
used in this TV programs, as the following 1) New slang is the specificate meaning, 2) The slang 
which adapted from the original word. It is adapted by used the new Phonic or cut out some 
letter. 3) Slang that change the meaning of the original word, the slang would be significantly 
different, which is understood in the specificate group. 4) Slang words from foreign languages to 
be used in another, meaning 5) Thai slang 6) The mixed of Thai and foreign slange. 7) Thai slang 
that added s letter at the last thai word. 8) The foreign slang that express the feeling. 9) The slang 
that used in the movies. 
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 Tha slang in Toeytiewthai TV program is made more enjoy and made people attracted in 
this program. 
Keyword : The Route, slang 
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กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาค าทายสมัยใหม่ 
Language strategies in building modern conundrum 

 
สุพรชัย  สุวรรณชาตร1ี  ปิยธิดา  บุญเจรญิ1  ปัทมา  ขุนเจริญ1  และพัชลินจ์  จีนนุ่น1 

Supornchai Suwanchatree Piyatida Bunjarean Pattama Khunjaroen and Phatchalin Jeennoon 
1สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

miioilpiya@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาค าทายสมัยใหม่ โดยจ าแนก
เนื้อหาออกเป็นประเด็นกลวิธีที่เกี่ยวกับเสียง และกลวิธีที่เกี่ยวกับค าและกลุ่มค า ทั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบท
ปริศนาค าทายจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพจสัตว์โลกอมตีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 – เดือนกันยายน พ.ศ.
2560 จ านวน 114 บท ผลการวิจัยพบว่า ปริศนาค าทายสมัยใหม่สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ปริศนา
ค าทายที่เกี่ยวกับสัตว์ ปริศนาค าทายที่เกี่ยวกับอาหาร ปริศนาค าทายที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ และปริศนาค า
ทายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ โดยพบกลวิธีการใช้ภาษาที่โดดเด่น จ านวน 2 กลวิธี คือ กลวิธีที่เกี่ยวกับเสียง และกลวิธีที่
เกี่ยวกับค าและกลุ่มค า ทั้งนี้พบการใช้ค าพ้องเสียงจากการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงมากที่สุด ในขณะที่พบ
การเล่นค าผวนน้อยที่สุด ผู้วิจัยยังพบว่า ปริศนาค าทายสมัยใหม่มีโครงสร้างเหมือนกับปริศนาค าทายในอดีตคือมี
ส่วนน า ส่วนขยาย และส่วนสรุป ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น ส่วนน าของปริศนาค าทายในอดีตขึ้นต้นด้วย
ค าว่า “อะไรเอ่ย” ส่วนปริศนาค าทายสมัยใหม่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “รู้หมือไร่” โดยพบว่า ปริศนาค าทายสมัยใหม่ไม่
ใคร่ค านึงถึงความถูกต้องของภาษามากนัก และมักให้ความส าคัญกับการเล่นภาษาในลักษณะแปลกใหม่และร่วม
สมัย เช่น การเล่นค าที่มาจากดารา นักแสดง เพลง สื่อมวลชนต่าง ๆ ที่รับรู้กันโดยทั่วไป การน าค าต่างประเทศมา
ใช้ เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปริศนาค าทายยังคงเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางสติปัญญา
ของกลุ่มชนได้ทุกยุคทุกสมัย 
ค าส าคัญ : กลวิธีทางภาษา ปริศนาค าทายสมัยใหม่  
 

Abstracts 
 The purpose of this research is find the strategy in order to build the modern conundrum 
by using language. The content is divided into sound strategy and word-phrase strategy. 114 
conundrums are collected from Sud Loak Aom Teen webpage from July 2017 to September 2017. 
The research found that the modern conundrum can be classified into 4 types; animal, food, 
appliance and miscellaneous conundrum. Moreover, there were 2 distinguish language strategies; 
sound strategy and word-phrase strategy There was the usage of the homophobe mostly from 
the changing of the pronunciation while there was slight usage of spoonerism. The research also 
found that there were some similarities between the old conundrum and the modern 
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conundrum; introduction, modifier, and conclusion while were slightly different; for example, the 
old conundrum always began with "What is..." while the modern conundrum began with Thai 
spoonerism - Ru Mhue Rai. The modern conundrum is not focused on the accuracy of language 
usage; such as, actor-actress, song, mass media, and the foreign vocabulary. All in all, the research 
shown that the conundrum is a tool of the intellectual expression of all ages of people. 
Keywords : Language strategies Modern conundrum 
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เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ 
 

นางสาวสุชานันท์ ฉบับแบบและคณะ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์

E-mail address : a.m.m@hotmail.co.th 

 

บทสรุป 
การจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ จัดท าขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเทคนิคสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการเพ่ือจัดท าคู่มือการสอน  และ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการความรู้  
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการ ความรู้ด้านการเรียนการสอนเพ่ือ
ประชุมหาคลังความรู้ว่าความรู้ใดบ้างที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็น หมวดหมู่  น าความรู้ที่จัดหมวดหมู่มาปรับปรุงภาษา
ให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย น าองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้วมาจัดท าเป็นคู่มือการสอน 
และให้บุคลากรน าไปใช้ในการเรียนการสอน   
 การจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  เป็นการรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ            
ของครูผู้สอนที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ประเภท
ของผู้พิการ วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับ
ผู้พิการ การเลือกเพลงส าหรับใช้สอนคนพิการ การปฏิบัติการสอน การควบคุมการแสดง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์
ส าหรับผู้พิการ  
 ในการด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ เมื่อกลั่นกรองความรู้แล้ว  
จะจัดท าเป็นคู่มือ  เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ให้
ครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการสอน  และเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในแขนงต่าง ๆ ให้ครูผู้สอนได้น าองค์
ความรู้ไปพัฒนาการสอน  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป     
ค าส าคัญ  เทคนิคการสอน, การสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ 
 

บทน า 
 มนุษย์เกิดมานั้นได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกัน บางคนเกิดมาร่างกายไม่ครบสมบูรณ์ 32 ประการทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เป็นสาเหตุที่แต่ละบุคคลได้รับการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกัน 
 ในปัจจุบันนั้นการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่ต้องได้รับการศึกษาในรายวิชา
วิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือวิชาชีพต่างๆในการศึกษานั้น ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะต้องเรียนวิชา 8 กลุ่ม
สาระเป็นขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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2545 หมวด 2 สิทธิ และหน้าที่ ทางการศึกษามาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ส าหรับผู้พิการทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ต้องได้รับการศึกษาในรายวิชาทั่วไป เช่น เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา และสมควรที่จะได้รับการเรียนใน
รายวิชา นาฏศิลป์เป็นวิชาเสริมเพ่ือเป็นการฝึกสมาธิ จิตใจ และทางด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
 โดยผู้พิการแต่ละคนนั้นมีความบกพร่องทางด้านร่างกายไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาในการได้ยิน บางคน
มีปัญหาในการพูดเป็นต้นจึงท าให้เป็นปัญหาในการเรียนการสอนของผู้พิการเหล่านั้น นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 
จึงคิดที่จะศึกษา และรวบรวมเทคนิควิธีการสอนนาฏศิลป์ไทย ส าหรับผู้พิการข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการฝึกให้ผู้พิการ 
มีพ้ืนฐานด้านนาฏศิลป์ไทย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ รวมทั้งร่างกายให้มีการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น และเป็นการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้ในการสอนผู้ที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาของผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 
 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันที่สืบสาน อนุรักษ์ รวมทั้งเผยแพร่
วัฒนธรรม โดยทางวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เล็งเห็นความส าคัญของผู้พิการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางด้าน
นาฏศิลป์ ว่าควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปเช่นกัน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ในการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ ได้ด าเนินการแผนการจัดการความรู้ทั้ง 
7 ขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. การค้นหาความรู้ 
 ขั้นตอนการค้นหาความรู้  ได้ด าเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 
 1.1 ด าเนินการประชุมเพ่ือค้นหาความรู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเหมาะสมที่จะน ามาเป็น
ประเด็นความรู้ ที่ควรน ามาสู่การจัดการความรู้ ซึ่งคณะ KM Team ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการฝึกอบรม
ระยะสั้นนาฏศิลป์ – ดนตรี ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพราะนาฏศิลป์ไทยถือ
เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา มีโอกาสพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง สร้างความเชื่อมั่น ความกล้าแสดงออก อันจะน ามาสู่การพัฒนาด้านร่างกายและจรรโลง
จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยตามความถนัดของตน อันจะเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสามารถให้แก่เด็กได้อีกด้ วย ซึ่ง
ประเด็นความรู้ที่คณะ KM Team จะน ามาจัดการความรู้ คือ เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ เพราะตรง
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ. 2560 ด้านการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็นต่อการผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ  
 1.2 จัดท าแผนการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ เพ่ือก าหนดรายละเอียด
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ส าหรับเป็นตัวก าหนดในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามที่แผนก าหนด 
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 1.3 แต่งตั้งคณะท างาน การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ โดยคัดเลือกจาก
นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 30 คน 
 1.4 จัดประชุมคณะท างาน การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการเพ่ือก าหนด
ขอบเขตเนื้อหา ก าหนดสถานที่ ก าหนดเวลา และก าหนดครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการ 
ที่คณะท างานจะด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งในการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ได้ก าหนดเนื้อหาที่
จะด าเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ โดยจะลงพื้นที่เพ่ือเก็บองค์ความรู้จาก
ครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการจ านวน 13 ท่าน  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ เป็นองค์ความรู้ที่
สามารถแสวงหาความรู้จากบุคคลภายในหน่วยงานได้ โดยแสวงความรู้จากครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการทั้ง13 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น 
 โดยคณะท างานการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
ครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการ โดยให้ครูได้อธิบายถึงเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้
พิการ โดยคณะท างานจะท าการบันทึกองค์ความรู้ด้วยเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพและการจดบันทึกข้อมูล 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 คณะท างานได้น าความรู้ที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาถอดความไว้ใน Knowledge  Mapping  ดังนี้ 
 3.1 ประเภทของผู้พิการ 
 3.2 วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
 3.3 ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  
 3.4 การเลือกเพลงส าหรับใช้สอนคนพิการ 
 3.5 การปฏิบัติการสอน 
 3.6 การควบคุมการแสดง 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะท างานการจัดการความรู้ได้น าข้อมูลที่ได้ด าเนินการจัดการให้
เป็นหมวดหมู่แล้วนั้นมาด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 4.1 น าองค์ความรู้ที่จัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาพิมพ์และปรับปรุงภาษาให้เป็นทางการ อ่านแล้วเข้าใจได้
ง่าย  
 4.2 น าองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาแล้วมาจัดท าเป็นรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  
 4.3 จัดท าเอกสารให้คณะท างาน และครูที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้ งให้ค า
เสนอแนะเพ่ือให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 การจัดการความรู้ น าองค์ความรู้ที่จัดท าเป็นรูปเล่มมอบให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้
พิการ โดยให้คณะท างานการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการมาถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

7. การเรียนรู้ 
 คณะท างานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ ณ โรงเรียนโสต
ศึกษา จังหวัดตาก เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ิมทักษะในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้ในการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปได้ รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการสร้างและพัฒนาคู่มือการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการในอนาคตได้ 
 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 
 การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนร าเพลงช้า-เพลงเร็ว  เป็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  เพ่ือรวบรวมเทคนิคของครูผู้สอนที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ   
 2.  เพ่ือจัดท าคู่มือการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ   
 3.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ   
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  ซึ่งได้ด าเนินการให้มีการลงพ้ืนที่
และเก็บข้อมูลของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จ านวน 6 ครั้ง  และน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดให้เป็นระบบ  โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน Knowledge  Mapping น ามาผ่านกระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้โดย
การน าความรู้ที่จัดหมวดหมู่มาปรับปรุงภาษา  จึงท าเกิดองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจง  น ามาจัดท าเป็นคู่มือการ
สอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรน าไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ประเภทของผู้พิการ 
 1.1  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
  1.1.1 คนตาบอด (Blind) หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องเรียนด้วยการอ่านเขียน
อักษรเบรลล์ หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 
6/60 หรือ 20/200 ลงมาจนถึงบอดสนิท สามารถมองได้น้อยกว่า 20 องศา นั่นคือ บุคคลปกติจะสามารถมองเห็น
วัตถุใดวัตถุหนึ่งในระยะ 200 ฟุต หรือ 60 เมตร ได้อย่างชัดเจน แต่คนตาบอดจะเห็นวัตถุนั้นในระยะไม่ถึง 20 ฟุต 
หรือ 6 เมตร 
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  1.1.2  คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หรือตาบอดบางส่วน (Partially Blind) หมายถึง คน
ที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดี เมื่อแก้ไข
แล้ว (หลังจากสวมแว่นตา หรือแว่นขยายแล้ว) อยู่ในระดับระหว่าง 6/18 หรือ 20/70 หรือมีลานสายตาแคบกว่า 
30 องศา 
 ลักษณะพฤติกรรมท่ัวไปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนั้น โดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ปกครองและผู้ที่เลี้ยงดูจะ
สามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากนัก ส าหรับเด็กตาบอดสนิทนั้นจะสังเกตเห็นได้ง่าย โดยมองที่ตาก็พบว่าเด็กคนนั้นเป็น
เด็กตาบอด แต่ถ้าเป็นตาบอดใส เราอาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบอ่ืนๆด้วย เช่น อาจจะให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟัง เมื่อ
เด็กมองไม่เห็นก็ไม่สามารถจะอ่านได้ อย่างไรก็ดีเด็กที่เห็นเลือนราง หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางสายตาอ่ืนๆ ซึ่งคุณครูจะ
ทราบได้ก็ต้องอาศัยการสังเกตที่ดวงตา และพฤติกรรมในการมองของเด็ก  
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา โดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวช้า ประสาทสัมผัสบางส่วนจะท างานได้ดีกว่าคน
ปกติ เช่น ประสาทหู และ ความสามารถด้านความจ า ส่วนสุขภาพโดยทั่วไปจะไม่แตกต่างจากเด็กปกติ รวมทั้งการ
พูดจาก็จะใช้ภาษาพูดตามปกติ แต่จะเรียนการพูดได้ช้ากว่าเด็กปกติ เด็กตาบอดจะพูดเสียงดัง แต่น้ าเสียงปกติ จะ
ไม่มีการใช้มือประกอบท่าทางการพูด และเวลาพูดจะเผยริมฝีปากเล็กน้อย 
 1.2  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การแบ่งระดับความพิการ 
  1.2.1 การได้ยินเสียงปกติ (Normal hearing) สภาพของการได้ยินเสียงปกตินั้น หมายความ
ว่า การได้ยินเสียงของหูซึ่งเมื่อท าการวัดการได้ยิน โดยใช้เสียงบริสุทธิ์ (pure tone) ณ ความถี่ 500, 1000 และ 
2000 Hz. โดยใช้วิธีการวัดอันถูกต้องทุกประการแล้ว ได้ผลค่าเฉลี่ยของขีดเริ่มของการได้ยิน (hearing threshold) 
ที่ได้จากการวัดด้วยเสียงทั้งสามความถ่ีนั้น เป็นค่าไม่เกินกว่า 27 dB (HL) ค่ามาตรฐานระหว่างชาติ (ISO-1964)  
  1.2.2 หูตึง (Hearing impairment or hearing loss) สภาพของหูตึงนั้น หมายความว่า การ
ได้ยินเสียงของหูซึ่งเมื่อท าการวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 Hz. โดยใช้วิธีการ
วัดอันถูกต้องทุกประการแล้ว ได้ผลค่าเฉลี่ยของขีดเริ่มของการได้ยินที่วัดได้จากเสียงสามความถี่นั้นเป็นค่าเกินกว่า 
27 dB (HL) แต่ไม่เกิน93 dB (HL) ค่ามาตรฐานระหว่างชาติ (ISO-1964) 
  1.2.3 หูหนวก (Deafness) สภาพของหูหนวกนั้น หมายความว่าการได้ยินเสียงของหูนั้นเสียไป
อย่างรุนแรง เมื่อท าการวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 Hz. โดยใช้วิธีการวัดอัน
ถูกต้องทุกประการแล้ว ได้ผลค่าเฉลี่ยของขีดเริ่มของการได้ยินที่วัดได้จากเสียงสามความถี่นั้นเป็นค่าเกินกว่า 93 
dB (HL) ค่ามาตรฐานระหว่างชาติ (ISO-1964) 
 1.3  บุคคลทีมี่ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง 
เด็กที่มีปัญหาในการใช้อวัยวะเพ่ือการหยิบจับและการเคลื่อนไหว เช่น เดิน  วิ่ง ยืน นั่ง ซึ่งความบกพร่องนี้ไม่
เกี่ยวกับการมีปัญหาทางการได้ยินและการมองเห็น โดยอาจมีภาวะปัญญาอ่อน การขาดความสามารถในการเรียน 
การมีปัญหาทางอารมณ์ หรืออาจมีปัญหาทางการใช้ภาษาร่วมด้วย 
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 1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีการพัฒนาล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป เมื่อวัดระดับ
สติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีสติปัญญาต่ าว่าคนปกติทั่วไป เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะ
พบว่าบุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน 
         เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาอย่างชัดเจนหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่า 70 (ระดับสติปัญญา 
ได้แก่ปัญญาอ่อนขนาดน้อย ขนาดปานกลางและขนาดรุนแรง) ร่วมกับมีความสามารถในการ ปรับตัวบกพร่อง
อย่างน้อย 2 ด้านของความสามารถต่อไปนี้ คือ การสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม 
การใช้สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง ทักษะด้านวิชาการที่จ าเป็น การท างาน การพักผ่อน และสุขภาพและ
ความปลอดภัย โดยต้องเริ่มมีอาการก่อนอายุ 18 ปี ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญา
ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย อย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ 
 1.5 บุคคลทีมี่ความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) ในวงการศึกษาให้ค าจ ากัดความว่า 
“ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Psychological Process) ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใจ การใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การ
พูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า และการค านวณทางคณิตศาสตร์” ความหมายครอบคลุมไปถึง ข้อจ ากัดใน
การรับรู้ (perceptual handicaps) การบาดเจ็บทางสมอง (brain injury) ความผิดปกติเล็กน้อยในการท างาน
ของสมอง (minimal brain dysfunction) ดิสเล็กเซีย(dyslexia) และ อะฟาเซีย (developmental aphasia) 
แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่เป็นผลของความพิการทางตา หู หรือการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหา
ทางอารมณ์ หรือเกิดจากความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม  
 1.6 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
            1.6.1 ขาดความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่มีสาเหตุมาจากเชาว์ปัญญา การรับสัมผัสหรือ 
สุขภาพ   
  1.6.2 ขาดความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับเพ่ือนวัย 
เดียวกัน และกับครู อาจารย์   
  1.6.3 มีความรู้สึกผิดปกติหรือมีพฤติกรรมผิดปกติเม่ืออยู่ในสถานการณ์ปกติธรรมดา   
  1.6.4 มักมีความฟุ้งซ่าน มีความกดดัน ใจคอห่อเหี่ยว ขาดความสุข   
  1.6.5 มีแนวโน้มที่จะมีการป่วยทางกายหรือกลัวการเผชิญหน้ากับผู้อ่ืน หรือไม่กล้าสู้ปัญหาต่าง ๆ
ในโรงเรียน 
 1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของ การออก
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจ
และหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนและหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจ เกี่ยวกับรูปแบบ
ของภาษาและหน้าที่ของภาษา 
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 1.8 บุคคลออทิสติก 
 บุคคลออทิสติก หรือบางครั้งเรียกว่า ออทิซึม (Autism) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องรุนแรง มีปัญหาใน
ส่วนของพัฒนาการที่ส าคัญอยู่ 3 ด้าน คือด้านสังคม ด้านการสื่อความหมาย และการ จินตนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีการกระท าซ้ า ๆ ในวงแคบและจ ากัดร่วมด้วยเสมอ   
          1.8.1 มีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารและพฤติกรรมซ้ า ๆ   
          1.8.2 มีความบกพร่อง หรือมีพัฒนาการล่าช้า ในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ ก่อนอายุ 3 ขวบ 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนา และการเล่น โดยใช้จินตนาการ  
          1.8.3 ไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเร็ทท์ซินโดรม หรือ CDD 
 1.9 บุคคลพิการซ้อน  
  บุคคลพิการซ้อน หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องใน การ
เรียนรู้อย่างมาก เช่น บกพร่องทางสติปัญญา-ตาบอด บกพร่องทางร่างกาย-ตาบอด หูหนวก-ตาบอด เป็นต้น 
 
2. วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน   
 2.1 ผู้พิการทางหู  
 ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการทางหู ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน จะต้องใช้วิธีการ
สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน ดังนี้  
  2.1.1 ก่อนเริ่มเรียนนั้นครูผู้สอนจะต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยรอยยิ้มและใบหน้าที่เป็นมิตร   
เพ่ือให้ผู้เรียนนั้นไม่เกิดความหวาดกลัวครูผู้สอน ผู้เรียนจะค้นพบลักษณะพิเศษแบบนี้ให้กับเราซึ่งเราแทนการ  
เรียกชื่อเนื่องจากผู้เรียนนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารในลักษณะของการพูดได้และเราจะต้องเสริมให้เด็กว่าจะท าอะไร
ที่เป็นลักษณะเด่นของเราให้เขาจดจ าเราได้ 
  2.1.2 ผู้เรียนที่มีความพิการทางหูจะใช้ภาษามือในการสื่อสาร ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะสามารถ
จดจ าครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีก็คือลักษณะเด่นของครูผู้สอน ที่ผู้เรียนเห็นแล้วเกิดความประทับใจ เช่น ลักษณะของ
จมูก ลักษณะของลูกตา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะใช้แทนชื่อของครูผู้สอน ถ้ามี
มากกว่านั้นผู้เรียนก็จะเกิดอาการสับสนได้  
  2.1.3 ใช้ภาษามือในการพูดคุยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 
 2.2 ผู้พิการทางสติปัญญา 
 ส าหรับเด็กที่พิการทางสติปัญญา การที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจหรือตอบสนองนั้นครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาปัญหาหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนก่อน ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญาจะต้องสอน
ควบคู่กับครูผู้สอนทางนาฏศิลป์เนื่องจากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญาจะมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนผู้เรียนที่มีความพิการทางสติปัญญาแต่ละประเภทจึงควบคุมได้ดีกว่าครูผู้สอนทางนาฏศิลป์ไม่
ควรใช้วิธีการกดดันผู้เรียนอย่างผู้เรียนปกติ สิ่งที่จะต้องท าก็คือ ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน เพราะวิชานี้เป็น
วิชาที่จะช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายและมีสมาธิมากข้ึน 
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3. ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ 
 ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้น ภาษามือเป็นปัจจัยส าคัญในการสื่อสาร 
ซึ่งตัวอย่างภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการนั้น มีดังนี้ 
 ครู   
  ก ามือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นระดับอกแล้วแบมือออกแล้วลดระดับมือลง 
 เปลี่ยนจังหวะ  
  แบมือทั้ง 2 ข้างหันเข้าหาตัวในลักษณะตั้งฉากแล้วเลื่อนมือมาไขว้กันแล้วชูนิ้วก้อยข้างขวาขึ้นหัน
ฝ่ามือออก แล้วบิดข้อมือเข้าหาตัว 
 เปลี่ยนแถว 
  แบมือทั้ง 2 ข้างหันเข้าหาตัวในลักษณะตั้งฉาก แล้วเลื่อนมือมาไขว้กัน แบมือทั้ง 2 ข้างใน
ลักษณะตะแคงแล้วน ามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้าย 
 ผิด 
  แบฝ่ามือซ้าย ตั้งในลักษณะตะแคง แล้วน านิ้วชี้ข้างขวามาลากผ่านที่กลางฝ่ามือซ้าย 
 แถวตรง 
  แบมือทั้ง 2 ข้างในลักษณะตะแคง แล้วน ามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้ายแล้วดึงมือขวาขึ้น แยก
ออกจากมือซ้าย 
 ทบทวน 
  มือทั้ง 2 ข้าง แบฝ่ามือตั้งตะแคงเข้าหากัน แล้วย้ายมือเคลื่อนไปข้างหลัง โดยยกผ่านไหล่ ข้าง
ขวา  
 สลับ 
  งอนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของมือทั้ง 2 ข้าง เหลือไว้แค่นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วก้อย ตะแคงมือหัน
เข้าหาล าตัว ระดับอก แล้วเคลื่อนมือเข้ามาไขว้กันตรงกลาง 
 ย่ า 
  แบมือทั้ง 2 ข้าง คว่ าลงระนาบพื้น แล้วขยับมือขึ้น – ลง สลับกนัไปเรื่อยๆ 
 แถวเฉียง 
  แบมือทั้ ง  2 ข้างในลักษณะตะแคง แล้วน ามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้ายย้ายมือซ้าย               
ออกไปด้านข้าง (เฉียง 45 องศา) มือขวาเฉียงปลายนิ้วมือตามไปในทางเดียวกันกับมือซ้าย 
 วงกลม 
  น านิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มาจรดกัน (ลักษณะท่าโอเค) ทั้ง 2 ข้าง โดยอยู่ในระดับตั้งฉากแล้วหัน
ท่อนแขนออกนอกล าตัว จากนั้นเคลื่อนมือทั้ง 2 ข้างไปในลักษณะวงกลม จนกระทั่งมือชนกัน ล าแขนหันเข้าหา
ล าตัว 
 แถวตรง 
  แบมือทั้ง 2 ข้างในลักษณะตะแคง แล้วน ามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้ายแล้วดึงมือขวาขึ้น แยก
ออกจากมือซ้าย 
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4. การเลือกเพลงส าหรับใช้สอนคนพิการ 
 การคัดเลือกเพลงที่จะใช้สอนผู้พิการจะต้องดูความสามารถของผู้เรียนว่าสามารถควบคุมร่างกายหรือมี
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์มากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนต้องคัดเลือดเพลงให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนจะท า
ให้ไม่ประสบอุปสรรคการเรียนการสอน เพลงที่ใช้ส่วนมากจะเป็นเพลงบรรเลงมากกว่าเพลงที่มีเนื้อร้องจังหวะของ
ท านองเพลงจะต้องไม่ใช่ช้าหรือเร็ว เช่น เพลงจับนาง เพลงเชิด เพลงเชิดฉิ่ง เป็นต้น 
5. การปฏิบัติการสอน 
 5.1 ครูผู้สอนจะต้องเรียนรู้การใช้ภาษามือโดยการเรียนรู้จากต าราและจากผู้เรียน เพราะภาษามือนั้นจะ
ใช้ในการสื่อสารและออกค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตามครูผู้สอน เช่น การหมุนตัว การเปลี่ยนจังหวะ การเปลี่ยนแถว 
การนับจังหวะ เป็นต้น   
 5.2 ในการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ ครูผู้สอนจะต้องท าการสอนอย่างช้า ๆ เนื่องจากผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและทางสมองจะสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ช้า ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องปฏิบัติให้ผู้เรียนดูอย่าง
ช้าๆ และให้ผู้เรียนปฏิบัติท่าร าหลาย ๆ ครั้ง จนเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง 
6. การควบคุมการแสดง 
 ในการควบคุมการแสดง เด็กจะให้ความสนใจในครูผู้สอนหรือ ครูผู้ควบคุมการแสดงเป็นอันดับแรก ซึ่งครู
จะเป็นผู้คอยบอก ท่าทาง จังหวะและการแปรแถวต่าง ๆ ให้กับเด็กอยู่ตลอด 
 

สรุป 
 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เช่นบรรลุเป้าหมายของงาน  บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ 
 ในการจัดการความรู้นั้น  เมื่อเสร็จกระบวนการแล้ว  ควรมีการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  หรือใช้สร้างสื่อที่จะช่วยให้การท างานเป็นไปได้สะดวก  และดีขึ้น  ซึ่งในการจัดการ
ความรู้ครั้งนี้นั้น  ผู้สนใจสามารถน าสื่อ คู่มือเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ส าหรับผู้พิการ  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และ
พัฒนาต่อยอดในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI, WBI, e-Learning, E-Book, E-
Training, Learning Object 
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