บทความแนวปฏิบัติที่ดี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

บทความแนวปฏิบัตทิ ี่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

จัดทาโดย
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

พิมพ์ครั้งที่ 1

: กรกฎาคม 2561

พิมพ์ที่

: บริษัท สยาม มัลติซอฟท์ จากัด
1085/1-2 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4427-2879

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

คานา
จากการที่ป ระเทศไทยเปลี่ยนจากการขับเคลื่ อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม การพั ฒ นาประเทศภายใต้ โ มเดล “ประเทศไทย 4.0”
ภาคสถาบันการศึกษาต้องวางระบบและกาหนดแนวทางในการรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อม
และบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบั น การพลศึกษา และสถาบันบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ จึงได้กาหนดจัดโครงการ การประชุมสั มมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้ ง ที่ 11 “การจั ด การความรู้ สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0” ระหว่ า งวั น ที่ 20 – 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดาเนินการ
จัดการความรู้ สนั บ สนุน และพัฒ นาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายทางวิ ชาการ 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 ” จานวน 8 ชุมชนนักปฏิบั ติ (CoP) การเยี่ยมชมและลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนนิทรรศการ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี และงานแสดง
สินค้าจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารบทความแนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานแนวปฏิบัติที่ดี กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
และกลุ่ ม นั กศึก ษา ที่ได้เข้าร่ ว มน าเสนอผลงานแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ทั้ งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (Oral and
Poster Presentation) คณะกรรมการบริ ห ารเครือ ข่ายการจัดการความรู้ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้ น คว้ าหรื อ ใช้ อ้ างอิ ง เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี สามารถใช้ ป ระโยชน์ ในทางวิ ช าการด้ า นต่ า ง ๆ และขอขอบคุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ผู้บ ริหาร รวมถึงเจ้าของผลงานวิชาการ บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานเป็นอย่างดี
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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022
023
024

025
026
027
028

029
030

ธวัชชัย ชาติตานาญ
มทร.พระนคร

หน้า
119

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
มทร.พระนคร

125

กุลธิดา สายพรหม
มทร.พระนคร
อาคีรา ราชเวียง
มทร.รัตนโกสินทร์
อาคีรา ราชเวียง
มทร.รัตนโกสินทร์
การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร
กุลพัทธ์ กุลชาติดิลก
มทร.รัตนโกสินทร์
การพัฒนาการเรียนรู้ : เครื่องมือการส่งเสริมการเรียนการสอน นิธินพ ทองวาสนาส่ง
ในยุค 4.0
มทร.รัตนโกสินทร์
กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผล
ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
และเหมาะสมต่อนักศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มทร.รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รูปแบบการบริหารจัดการ STEM Education สู่โรงเรียน
พวงทอง วังราษฎร์
เครือข่าย
มทร.ล้านนา
การพัฒนาบัตรประจาตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา
จิรวัฒน์ แก้วรากมุข
เพื่อการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ
มทร.ล้านนา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สาหรับกระบวนการจัดทาเส้นทาง นริศ กาแพงแก้ว
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
มทร.ล้านนา
การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
วิสูตร อาสนวิจิตร
โครงงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี มทร.ล้านนา
ฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดลาพูน
การจัดทาข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศรัญญา อินทร์คาเชื้อ
(สายสนับสนุน)
มทร.ล้านนา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการทางาน
รัตนาภรณ์ สารภี
กรณีศึกษา เทคโนโลยี QR code
มทร.ล้านนา

134
143
152
160
167
175

184
190
198
205

213
217

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
031 ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการ
จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
032 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิชาการ
033 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาสาหรับการทางาน
บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
034 การบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือการ
จัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ตาบลบางเหรียง
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
035 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประกอบการ
ชุมชนนครศรีธรรมราช
036 การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
037 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
อ.สะเดา จ.สงขลา
038 แนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
039 การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
040 สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช
041 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
042 การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
043 เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการจัดการความรู้
สู่การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง

เสงี่ยม คืนดี
มทร.ล้านนา
ณิชกมล โพธิ์แก้ว
มทร.ล้านนา
หนึงฤทัย แสงใส
มทร.ล้านนา
นพดล โพชกาเหนิด
มทร.ศรีวิชัย

หน้า
224
229
235
247

สุพัตรา คาแหง
มทร.ศรีวิชัย
ผ่องศรี พัฒนมณี
มทร.ศรีวิชัย

255

ณิชา ประสงค์จันทร์
มทร.ศรีวิชัย

271

ปวีณา ลมุลศรี
มทร.ศรีวิชัย

279

พรเพ็ญ จันทรา
มทร.ศรีวิชัย

288

จิราภรณ์ ถมแก้ว
มทร.ศรีวิชัย
สุปราณี วุ่นศรี
มทร.ศรีวิชัย

298

อัครเดช ศิวรักษ์
มทร.ศรีวิชัย
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
มทร.ศรีวิชัย

314

265

304

321

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
044 การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนงานวิจัย

ประภาศรี ศรีชัย
มทร.ศรีวิชัย
อดิศักดิ์ จิตภูษา
มทร.ศรีวิชัย
นุชลี ทิพย์มณฑา
มทร.ศรีวิชัย

045 กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
046 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
047 การให้บริการทางวิชาการด้านการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
วรรณกร พลพิชัย
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง มทร.ศรีวชิ ัย
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง บ้านปากคลอง ตาบลบ่อ
หิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
048 การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
มทร.ศรีวิชัย
049 การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ใน กัญญาภัทร แก้วประภาค
องค์กร
มทร.ศรีวิชัย
050 การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่า ปิยาภรณ์ อรมุต
และมูลค่า ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนชะแล้ จังหวัดสงขลา
มทร.ศรีวิชัย
051 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดทาฐานข้อมูลมรดกภูมิ ปวีณ์กร สุรบรรณ์
ปัญญาท้องถิ่น กระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบ มทร.ศรีวิชัย
สงขลาตอนล่าง
052 บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน
สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
มทร.ศรีวิชัย
064 การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่องเพื่อให้ทราบวิธีสอนร้อง
ศุภชาติ เสถียรธนสาร
เพลงเรือตามแบบฝึก
มทร.สุวรรณภูมิ
065 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบ
อานวยพศ ทองคา
เพื่อเกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม
มทร.สุวรรณภูมิ
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
066 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เรียน เล่น
ปราโมทย์ เหลาลาภะ
เห็น รู้
มทร.อีสาน
067 แนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อการบริหาร
สุรินทร์ อ่อนน้อม
หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทร.อีสาน
068 เครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอกชัย แซ่จึง
Active Learning
มทร.อีสาน

หน้า
331
340
346

355

362
369
376
383

390
399
408

417
427
436

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
069 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อรายงานสถิติการให้บริการ
070 พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้รับบริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
071 ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
072 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพื่อพัฒนานักศึกษา
สู่ไทยแลนด์ 4.0
073 เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บ
คาสั่ง
074 พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Thailand 4.0

ชัยวัฒน์ แดงจันทึก
มทร.อีสาน
ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์
มทร.อีสาน

หน้า
442
450

ประสาน เอื้อทาน
มทร.อีสาน
ชัดชัย รัตนะพันธ์
มทร.อีสาน
จุฑารัตน์ บุญคา
มทร.อีสาน
ไกรศรี ศรีทัพไทย
มทร.อีสาน
นพดล หงษ์สุวรรณ
มทร.อีสาน
นพดล หงษ์สุวรรณ
มทร.อีสาน
อัตพล คุณเลิศ
มทร.อีสาน
เพชรไพรริน อุปปิง
มทร.อีสาน

459

วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์
มทร.อีสาน
ชลาลัย เหง้าน้อย
มทร.อีสาน
รัตนา สุมขุนทด
มทร.อีสาน
082 การจัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับ ปนัดดา เพชรล้วน
นักศึกษา
มทร.อีสาน
083 ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัย
ทวีรัตน์ แดงงาม
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มทร.อีสาน

510

075 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ
076 อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย ราชมงคลสกลนคร
077 การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education
และสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
078 การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล Thailand 4.0 :
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
079 การจัดการแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ เลิร์นสแควร์
080 การพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง
081 ระบบการจัดการเทียบโอน คณะเทคโนโลยีการจัดการ

469
474
480
488
491
495
500

515
522
528
534

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
084 แบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
085 การประชุมผ่านระบบออนไลน์
086 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยใช้ระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
087 ผลสาเร็จจากการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน
088 การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด CDIO
089
090
092
093
094
095
096
097
098
099
103

นิสา ร่มส้มซ่า
มทร.อีสาน
จักรพงษ์ คงดี
มทร.อีสาน
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
มทร.อีสาน

นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
มทร.อีสาน
จิณณพัต โรจนวงศ์
มทร.อีสาน
การพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้สาเร็จการศึกษา ภัณฑิรา สุขนา
มทร.อีสาน
ประติมากรรมมวลเบา เสริมสร้างศักยภาพ SME
ศตคุณ เดชพันธ์
ไทยแลนด์ 4.0
มทร.อีสาน
แนวทางการติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง
ภายใน ระดับคณะ
มทร.อีสาน
การบริหารจัดการห้องประชุมด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สุพจน์ อภิรักษ์ธารา
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
มทร.อีสาน
การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
สุมาลี เอกพล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มทร.อีสาน
แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์ ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์
เผยแพร่
มทร.อีสาน
การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คัดสรรองค์ความรู้
ประทีป ตุ้มทอง
จากงานวิจัย
มทร.อีสาน
การปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์
สุเนตรา ทองจันทร์
พลังงาน
มทร.อีสาน
จากความเสี่ยงสู่ความสุข
สุเนตรา ทองจันทร์
มทร.อีสาน
EA การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสู่การขับเคลื่อน Thailand เกียรติสุดา สมนา
4.0
มทร.อีสาน
โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ วีระพงษ์ แดนดี
กีฬา
สถาบันการพลศึกษา

หน้า
539
546
554

561
573
580
589
597
606
613
620
626
634
638
643
650
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กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
104 การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ปิติโชค จันทร์หนองไทร
สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559
สถาบันการพลศึกษา
105 เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี
ฐิตนิ ันท์ พูลศิลป์
สถาบันการพลศึกษา
106 แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
ศูนย์รักษ์ศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
107 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ จุฬาลักษณ์ สุทิน
ด้านศิลปกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
108 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภูริ วงศ์วิเชียร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
109 การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
110 การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
111 กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ
สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์
วิกสิตพงศ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
112 การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป นุกิจ สุขสวัสดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
113 การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับ ศักดิ์ชาย บุญอินทร์
วิชาศิลปะปฏิบัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
114 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย เกษร เอมโอด
ละคร 5 ระบาสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
115 การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน
กิตติชัย รัตนพันธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
116 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้บทหนังประโมทัย
ชูวิทย์ สุทธิปัญโญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
117 กระบวนการให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สุระชัย สีบุบผา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
118 เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย
เกษร เอมโอด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
119 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้าน สาริศา ประทีปช่วง
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน้า
654
664
673
679
686
695
702
713
720
726
755
785
797
805
815
829

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
120 แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
121 วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
130 โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กลุ่มนักศึกษา
009 การบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน :
โครงการการพัฒนาหลักสูตร งานเชื่อมชั้นวางกระถางต้นไม้
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
018 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิง
พาณิชย์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการ
ออกแบบ
019 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบ สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
053 หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
054
055
056
057
058
059
060

ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ธนพจน์ โพสมัคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
มรภ.จันทรเกษม

รจรินทร์ แสนคา
มทร.กรุงเทพ

หน้า
836
842
848

หน้า
855

คมชาญ โชติวรอนันต์
มทร.พระนคร

863

กนกนาท ทรัพย์พานิช
มทร.พระนคร

873

กษิดิศ มณีฉาย
มทร.ศรีวิชัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มสาคู
รักษณาลี จิตรรักษ์
มทร.ศรีวิชัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ เพื่อ
นฤมล แก้วมี
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มทร.ศรีวิชัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ชวิศา ราชพิบูลย์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มทร.ศรีวิชัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ กุลยา จันทร์เดช
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402
มทร.ศรีวิชัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์ ชญานิศ ย่องนุ่น
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
มทร.ศรีวิชัย
การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน
สุภาวดี ผอมภักดี
มทร.ศรีวิชัย
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ
ศาสดา องศารา
มทร.ศรีวิชัย

883
893
897
907
921
935
948
955
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กลุ่มนักศึกษา
061 การพัฒนาน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง

หน้า
964

062

972

063
100
101
102
122
123
124
125
126
127
128
129
131

ศิริวรรณ คารอด
มทร.ศรีวิชัย
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม
วศิน นิยมเดชา
มทร.ศรีวิชัย
การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่งหนาน ปริชญา เทพมณี
มดแดง
มทร.ศรีวิชัย
ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูลควาย
ณัฐสิทธิ์ ชุมชะ
มทร.อีสาน
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล
กัญญา บุญเกื้อ
Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง
มทร.อีสาน
การจัดทาโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ศศิธร เรืองไพศาล
มทร.อีสาน
การคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ กรรณวรรษ อินสว่าง
ไม่เป็นการละเมิด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักการจัดภาพในวิชาองค์ประกอบศิลป์
ลักษมณ์ลดา เกตุกูล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ
พีรวิชญ์ ใจห้าว
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตาม ดนุพล มาเย็น
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การใช้คาและสานวนที่ปรากฏในรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ ศาตพร เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์
พิมพ์ชนก ผลทวี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การสร้างคาสแลงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ เทย เที่ยว ไทย อมีนา ชิณวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาคาทายสมัยใหม่
สุพรชัย สุวรรณชาตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
สุชานันท์ ฉบับแบบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

980
988
997
1007
1015
1022
1034
1041
1050
1052
1054
1056
1058
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การจัดการความรู้ด้านการจัดทาบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
Knowledge Management on Research Papers Preparation for Academic Title
Application
นางสาวโสภิดา วิศาลศักดิ์กลุ (Miss Sopida Wisansakkul)1
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อรวัลภ๑ อุปถัมภานนท๑ (Asst.Prof.Dr.Orawan Oupathumpanont)2
อาจารย๑ประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร๑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี E-Mail address: sopida_w@rmutt.ac.th1
อาจารย๑ประจําสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี E-Mail address: orawan_o@rmutt.ac.th2

บทสรุป
การจั ดการความรู๎ด๎านการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิช าการ เป็นการดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนให๎อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร๑ที่มีผลงานวิจัยที่พร๎อมจะเขียนบทความงานวิจัยเพื่อ
ประกอบการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ
วิธีการดําเนินงานการจัดการความรู๎ เป็นการดําเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการจัดการการองค๑ความรู๎
โดยเริ่มจากการสํารวจความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ มาสูํกระบวนการพัฒนาความรู๎ การถํายทอดความรู๎
ให๎กับบุคลากรกลุํมเปูาหมาย และการแบํงป๓นความรู๎ให๎กับอาจารย๑ประจํา และผู๎สนใจที่มีความต๎องการในการ
จัดทําบทความงานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ
ผลการสํารวจความต๎องการในการจัดการความรู๎ พบวํา อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความงานวิจัย
เพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ 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

1

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

title application. The five research papers was publicized at an academic forum and two articles
for academic title application.
คาสาคัญ : การจัดการความรู๎ บทความงานวิจัย ตําแหนํงทางวิชาการ

บทนา
การจัดการความรู๎ ด๎านการวิจัย เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กรซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) ที่
ดําเนินการรํวมกันโดยผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กร หรือหนํวยงานยํอยขององค๑กรเพื่อสร๎างและใช๎ความรู๎ในการทํางานให๎
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกวําเดิม นับวําเป็นงานสํวนหนึ่งที่จะชํวยพัฒนางานและพัฒนาคนในองค๑กรให๎มีความเข๎มแข็ง
ในด๎านการจัดทําผลงานวิจัยรูปแบบตํางๆ การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรตํอเนื่อง โดยมีเปูาหมาย
คือ การพัฒนางาน และพัฒนาคน ที่มีกระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ (วิจารณ๑ พานิช , 2548) ซึ่งระบบ
การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจําแนกความรู๎ การตรวจสอบความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ที่ผําน
การตรวจสอบแล๎ว การเตรียมการกรองความรู๎ การเตรียมการเข๎าถึงความรู๎ให๎กับผู๎ใช๎ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่สําคัญ
คือ ทําให๎ความรู๎ถูกใช๎ ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับขึ้น (Henrie and Hedgepeth, 2003) และยังเป็นการชํวย
สร๎างความเข๎มแข็งด๎านการจัดการความรู๎ให๎แกํองค๑กรด๎วย
การยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ นับวําเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย๑ประจําคณะให๎มี
ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมป๓ญญาของประเทศที่จะต๎องสํงเสริมให๎
อาจารย๑ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค๑ความรู๎ในศาสตร๑สาขาวิชาตํางๆ อยํางตํอเนื่องเพื่อ
นําไปใช๎ในการเรียนการสอน ซึ่งการดํารงตําแหนํงทางวิชาการนับวําเป็นสิ่งสะท๎อนการปฏิบัติงานดังกลําวของ
อาจารย๑ตามพันธกิจ (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) แตํเนื่องด๎วยคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจํานวนอาจารย๑ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการไมํถึงเกณฑ๑
ที่กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได๎กําหนดให๎ทุกคณะในมหาวิทยาลัยควรมีจํานวน
อาจารย๑ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ ร๎อยละ 60 ของจํานวนอาจารย๑ประจํา
ดังนั้นคณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จึงได๎เล็งเห็นความสําคัญในการจัดการองค๑ความรู๎
ด๎านการวิจัย ให๎กับกลุํมอาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อมีจํานวนอาจารย๑ประจําที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการครบตามกําหนด ในการนี้คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎
จึงตั้งเปูาหมายในการจัดการองค๑ความรู๎ไปที่กลุํมอาจารย๑ประจําที่ยังไมํมีตําแหนํงทางวิชาการ เพื่อนํามาเข๎าสูํ
กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ โดยจัดให๎มีการเข๎ามา
เรียนรู๎กระบวนการจัดทําบทความวิจัย จนกระทั่งไปสูํกระบวนการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ โดยผู๎เชี่ยวชาญที่
เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิธีดาเนินงาน
ในกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ มีวิธีการ
วางแผน และการปฏิบัติการ ดังตํอไปนี้
1. การสํารวจและการวางแผนความรู๎
ในขั้น ตอนนี้ เป็ นการสํ ารวจสภาพแวดล๎ อมที่เป็นอยูํในป๓จจุบันถึงเรื่ององค๑ความรู๎ภ ายในองค๑กร
เพื่อให๎ทราบสถานะขององค๑ความรู๎ในป๓จจุบันของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลธัญบุรี เพื่อนํามาประกอบการวางแผนด๎านความรู๎ และกําหนดกลุํมเปูาหมายในการพัฒนาองค๑ความรู๎ โดย
คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จํานวน 6 ทําน ดําเนินการกําหนดแผนการจัดการความรู๎ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) ประชุมระดมสมองเพื่อรํวมกันพิจารณาหัวข๎อเรื่องสําหรับการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการวิจัย
2) ดําเนิน การสํารวจความต๎องการหัว ข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎จากกลุํ มอาจารย๑ประจําคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน เพื่อนํามาหาผลสรุปของหัวข๎อการจัดการความรู๎ ประจําปีการศึกษา
2559 ด๎วยวิธีการหาคําความถี่และคําร๎อยละความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ และนํามาจัดลําดับ
หัวข๎อที่อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความต๎องการให๎
มีการจัดการความรู๎มากที่สุด
3) รวบรวมรายชื่อบุคคลที่เป็นแหลํงความรู๎ภายในและภายนอกคณะ โดยพิจารณาจากผู๎ที่มีผลงาน
ตีพิมพ๑เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติในระหวํางปี 2557 – 2559
4) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อการจัดการความรู๎
2. การพัฒนาความรู๎
ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดหาความรู๎เข๎ามาในองค๑กร โดยวิธีการเสาะหาความรู๎ที่ต๎องการจากบุคคลที่
เป็นแหลํงความรู๎ภายในและภายนอก เพื่อมาระดมสมองรวบรวมข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอการจัดการองค๑ความรู๎
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 และสําเนาเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน
ได๎ใช๎ศึกษาข๎อมูลเพื่อประกอบการกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัยและดําเนินการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่น
ขอตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานดังแสดงในภาพที่ 1
กําหนดอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย
อาจารย๑กลุํมเปูาหมายกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัย
อาจารย๑กลุํมเปูาหมายเขียนททความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ
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อาจารย๑กลุํมเปูาหมายนําบทความวิจัยที่ผํานการตีพิมพ๑เผยแพรํไปใช๎ประกอบการยื่นขอตําแหนํง
ทางวิชาการ
เผยแพรํองค๑ความรู๎ผํานชํองทางตํางๆ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําองค๑ความรู๎
ดําเนินการแบํงป๓นความรู๎ที่เกิดจากการจัดการความรู๎ผํานชํองทางสื่อประชาสัมพันธ๑ เชํน เว็บไซต๑,
Facebook Fan page, ปูายประชาสัมพันธ๑ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ฯลฯ เพื่อให๎อาจารย๑และผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎ในการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทาง
วิชาการ
จากกระบวนการจัดการความรู๎นั้น มีการใช๎ความรู๎เพื่อกิจกรรมตําง ๆ มีการไปเสาะหาความรู๎ หรือ
อาจสร๎างขึ้นมาจากการทํางาน นั่นคือกิจกรรมหรืองานทุกอยํางสร๎างความรู๎ได๎ ทั้งสิ้น ไมํวําจะทําอะไร ต๎องมีการ
สร๎างความรู๎เพื่อให๎กิจกรรมนั้นไปถึงการปฏิบัติได๎จริง 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.

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดําเนินการจัดการความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ สามารถ
รายงานผลและอภิปรายผลการดําเนินงานได๎ดังตํอไปนี้
1. การสํารวจและการวางแผนความรู๎
ผลการสํ า รวจสภาพแวดล๎ อ มที่ เ ป็ น อยูํ ใ นป๓ จ จุ บั น ถึ ง เรื่ อ งองค๑ ค วามรู๎ ภ ายในองค๑ ก ร ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการ
4
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วิจัย) ทั้ง 6 ทําน ได๎ดําเนินการประชุมระดมสมองเพื่อรํวมกันพิจารณาหัวข๎อเรื่องสําหรับการจัดการองค๑ความรู๎ด๎าน
การวิจัย ซึ่งสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ได๎ทั้งหมด 3 หัวข๎อ ดังตํอไปนี้
1) เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการถํายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยฯ
2) การจัดทําบทความงานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ
3) เทคนิคการเขียน ว1ด
จากการดําเนินการสํารวจความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎จากกลุํมอาจารย๑ประจํา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน เพื่อนํามาหาผลสรุปของหัวข๎อการจัดการความรู๎ ประจําปี
การศึกษา 2559 สามารถสรุปผลได๎ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการความรู๎ (ด๎านการวิจัย)
จากภาพที่ 3 พบวํา คําร๎อยละความต๎องการหัวข๎อในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทํา บทความ
งานวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ มีคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎อยูํในระดับสูงที่สุด คิด
เป็นร๎อยละ 51.86 และมีความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การถํายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยฯ และเรื่อง เทคนิคการเขียน ว1ด อยูํในระดับที่เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ
24.07
ดังนั้นคณะกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) จึงได๎ดําเนินการจัดการองค๑ความรู๎ ในหัวข๎อเรื่อง
การจัดทําบทความงานวิจัยเพื่อยื่น ขอตําแหนํงทางวิชาการ 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
ผลการจัดหาความรู๎ เข๎ามาในองค๑กร โดยวิธีการเสาะหาความรู๎ที่ต๎องการจากบุคคลที่เป็นแหลํ ง
ความรู๎ภายในและภายนอก ทําให๎ได๎คูํมือประกอบการจัดการความรู๎ ในหัวข๎อเรื่อง การจัดทําบทความงานวิจัยเพื่อ
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ยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นจากการสกัดความรู๎จากบุคคลที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งภายในคูํมือการจัดทําบทความงานวิจัยเพื่อ
ยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ ประกอบด๎วยเนื้อหาสํวนตํางๆ ประกอบด๎วย ความหมายของบทความวิจัย, ข๎อกําหนด
ในการใช๎บทความวิจัยในการยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ, การเผยแพรํบทความวิจัย, ระดับการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย, กระบวนการเผยแพรํผลงานวิจัย, ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี, องค๑ประกอบของบทความวิจัย, เทคนิค
การเขียนบทความวิจัย, เทคนิคการตีพิมพ๑ และกระบวนการขอตําแหนํงทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาตํางๆ ที่รวบรวมไว๎
ในคูํมือนั่นล๎วนมีความสําคัญอยํางยิ่งสําหรับผู๎ที่มีความต๎องการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงวิชาการ
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) อาจารย๑เกรียงศักดิ์ สิงห๑แก๎ว
(4) อาจารย๑อุไรวรรณ คําสิงหา
(5) อาจารย๑กฤติน
ชุมแก๎ว
(6) อาจารย๑อรอุมา
คําแดง
2) อาจารย๑กลุํมเปูาหมายกําหนดหัวข๎อในการเขียนบทความวิจัย
เมื่ออาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน ได๎เข๎าสูํกระบวนการจัดการองค๑ความรู๎จากบุคคลที่เป็น
แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้ง 5
ทํ า น จึ ง ดํ า เนิ น การกํ า หนดหั ว ข๎ อ ในการจั ด ทํ า บทความวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ๑ เ ผยแพรํ ใ นงานปร ะชุ ม วิ ช าการ/
วารสารวิชาการ โดยอาจารย๑กลุํมเปูาหมายสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยของตนเองได๎ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํของอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย
ชื่อ – สกุล
หัวข้อเรื่องบทความวิจัย
อาจารย๑วราภรณ๑ วงศ๑ปถัมภ๑

การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ๎าทอกะเหรี่ยง

อาจารย๑กรณัท สุขสวัสดิ์

การพัฒนาลวดลายและหน๎าผ๎าขาวม๎าสําหรับ ชุดโอกาสพิเศษ

อาจารย๑อุไรวรรณ คําสิงหา

การศึกษาประสิทธิภาพการวาดภาพแฟชั่นของนักศึกษาหลักสูตรค
หกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค๎า

อาจารย๑เกรียงศักดิ์ สิงห๑แก๎ว การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผําแผํนปรุงรส
อาจารย๑อรอุมา คําแดง

การเพิ่มสารอนุมูลอิสระจากกลีบดอกบัวหลวงในน้ําสมุนไพรฝาง
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ชื่อ – สกุล
อาจารย๑กฤติน ชุมแก๎ว

หัวข้อเรื่องบทความวิจัย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ข นมถ๎ ว ยฟู ภ าคใต๎ โ ดยใช๎ แ ปู ง ข๎ า วสั ง ข๑ ห ยด
ทดแทนแปูงข๎าวเจ๎า

จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นวําอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน ได๎ตั้งหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยที่
แตกตํางกันไปตามความถนัดในสาขาวิชาชีพของตน เพื่อให๎ประสบผลสําเร็จในการเขียนบทความวิจัยและสามารถ
นําไปตีพิมพ๑เผยแพรํตํอไปได๎
3) อาจารย๑กลุํมเปูาหมายเขียนททความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ
เมื่ออาจารย๑กลุํมเปูาหมายสามารถกําหนดหัวข๎อในการจัดทําบทความวิจัยได๎แล๎ว คณะกรรมการ
จัดการองค๑ความรู๎ (ด๎านการวิจัย) ได๎กําหนดให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมายดําเนินการเขียนบทความวิจัย โดยได๎รับการ
ถํายทอดความรู๎และเทคนิ คในการจัดทําบทความวิจัยจากบุคคลที่เป็นแหลํ งเรียนรู๎ภ ายในและภายนอกคณะ
เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให๎ บทความวิจัยมีความถูกต๎องและ
สมบูรณ๑พร๎อมสําหรับการนําออกไปตีพิมพ๑เผยแพรํตํอไป และอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทํานสามารถเขียน
บทความได๎ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยบทความของอาจารย๑แตํละทํานได๎นําไปตีพิมพ๑เผยแพรํในงานประชุมวิชาการ
ตํางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเผยแพรํบทความทางวิจัยของอาจารย๑กลุํมเปูาหมายในการจัดการองค๑ความรู๎
ชื่อ – สกุล
ชื่อบทความวิจัย
สถานที่เผยแพร่
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อาจารย๑วราภรณ๑ วงศ๑ปถัมภ๑

การออกแบบและตัดเย็บชุด
สตรีมุสลิมจากผ๎าทอ
กะเหรี่ยง

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

อาจารย๑กรณัท สุขสวัสดิ์

การพัฒนาลวดลายและหน๎า งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ผ๎าขาวม๎าสําหรับ ชุดโอกาส ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
พิเศษ
“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 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
ปรุงรส
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic
Science and Technology
Conference: ASTC)

อาจารย๑อรอุมา คําแดง

การเพิ่มสารอนุมูลอิสระจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI
กลีบดอกบัวหลวงในน้ํา
Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
สมุนไพรฝาง
ภายใต๎หัวข๎อ “การจัดการวิจัยเชิง
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0”

อาจารย๑กฤติน ชุมแก๎ว

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขนม
อยูํในระหวํางการปรับแก๎และหาแหลํง
ถ๎วยฟูภาคใต๎โดยใช๎แปูงข๎าว เผยแพรํ
สังข๑หยดทดแทนแปูงข๎าวเจ๎า

จากตารางที่ 2 แสดงให๎เห็นวําอาจารย๑กลุํมเปูาหมายทั้ง 6 ทําน สามารถจัดทําบทความวิจัยเพื่อนําไปสูํ
กระบวนการตีพิมพ๑เผยแพรํในงานประชุมวิชาการได๎สําเร็จ จํานวน 5 ทําน และอีก 1 ทําน คือ อาจารย๑กฤติน ชุม
แก๎ว ยังไมํสามารถจัดสํงบทความไปเผยแพรํได๎เนื่องจากอยู๐ในระหวํางการปรับแก๎บทความวิจัยให๎มีความสมบูรณ๑
ซึ่ง คณะกรรมการจั ด การองค๑ ค วามรู๎ ก็ไ ด๎ ทํา หน๎ าที่ ใ นการสนั บ สนุน และดู แ ลการจัด ทํ าบทความของอาจารย๑
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 การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ
คณะกรรมการจั ด การองค๑ ค วามรู๎ (ด๎ า นการวิ จั ย ) ได๎ ดํ า เนิ น การจั ด การเผยแพรํ อ งค๑ ค วามรู๎ ผํ า นชํ อ งทาง
ประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลายชํองทางเพื่อให๎อาจารย๑กลุํมเปูาหมาย อาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑
และผู๎สนใจได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎จากผลการจัดการองค๑ความรู๎ เรื่อง การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํง
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 การจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ เกิดจากการสํารวจ
ความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎จากคณาจารย๑คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร๑ จํานวน 54 ทําน ซึ่งมีคําร๎อยละความต๎องการในการจัดการองค๑ความรู๎เทํากับร๎อยละ 51.86 และ
จากการดําเนินการจัดการความรู๎ดังกลําวสามารถสร๎างคูํมือการจัดทําบทความวิจัยเพื่อยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการ
เพื่อเผยแพรํให๎กับอาจารย๑ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แล ะ
ผู๎ ส นใจได๎ เ ข๎ า มาศึก ษาข๎ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการจั ด ทํ า บทความวิ จั ย เพื่ อ ยื่น ขอตํ า แหนํ ง ทางวิ ช าการ และการ
ดําเนินงานดังกลําวสามารถสร๎างบทความวิจัยออกเผยแพรํในงานประชุมวิชาการได๎จํานวนทั้งหมด 5 เรื่อง จาก
จํานวนอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 6 ทําน และมีอาจารย๑กลุํมเปูาหมาย 2 ทํานนําบทความวิจัยไปใช๎ประกอบการยื่น
ขอตําแหนํงทางวิชาการตํอไป
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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
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพื่อแก๎ไขป๓ญหาหรือประกอบอาชีพใน
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
นักศึกษามีความสัมพันธ๑ทางการเรียนรู๎มากขึ้น นักศึกษาได๎แสดงออกในทางวิชาการ เกิดกระบวนการทางความคิด
สร๎างองค๑ความรู๎รํวมกัน นักศึกษากล๎าเข๎ามาปรึกษาอาจารย๑มากขึ้น ห๎องเรียนมีเสียงที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎
สํงผลให๎ห๎องเรียนไมํนําเบื่อ ในที่นี้ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึง
เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทีเน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนที่เหมาะสมในการนําไปใช๎ใน
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”

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"

คาสาคัญ : การเรียน, การสอน, Active Learning, คหกรรมศาสตร๑

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เป็ น ยุ คของข๎อมูลขําวสารและการเปลี่ ยนแปลง ด๎ว ยความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให๎การสื่อสารไร๎พรมแดน การเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลสามารถทําได๎ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิ
วัตน๑นี้สํงผลให๎ผู๎เรียนจําเป็นจะต๎องมีความสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องและเป็ นผู๎แสวงหาความรู๎อยูํ
ตลอดเวลา ประกอบกับป๓จจุบันมีองค๑ความรู๎ใหมํเกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทําให๎เนื้อหาวิชามีมากเกินกวําที่จะ
เรียนรู๎จากในห๎องเรียนได๎หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด๎วยการ “พูด บอก เลํา” ไมํสามารถจะพัฒนาผู๎เรียนให๎นํา
ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได๎ดี ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของสั งคมเทคโนโลยี จากผู๎สอนที่มีบทบาทเป็นผู๎ถํายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู๎ชี้แนะ
วิธีการค๎นคว๎าหาความรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถแสวงหาความรู๎ และประยุกต๑ใช๎ทักษะตํางๆ สร๎างความเข๎าใจ
ด๎วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย
การเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน “เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยําง
มีความหมายโดยการรํวมมือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน ในการนี้ ครูต๎องลดบทบาทในการสอนและการให๎ข๎อความรู๎แกํ
ผู๎เรียนโดยตรง แตํไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการจะทํากิจกรรม
ตํางๆ มากขึ้น และอยํางหลากหลาย ไมํวําจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑โดยการพูด การเขียน การอภิปราย
กับเพื่อนๆ”
Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
ประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพื่อแก๎ไขป๓ญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
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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 ผู๎สอนมีบทบาทอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎
ด๎วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย (Meaningful Learning)
รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจั ด การเรี ย นรู๎ ที่เ น๎ น บทบาทและการมี สํ ว นรํว มของผู๎ เ รี ยน (Active
การจัดการเรียนรู๎หลากหลายวิธี เชํน
-

Learning)

ครอบคลุ ม วิ ธี

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 มีปฏิสัมพันธ๑กับเพื่อน ผู๎สอน สิ่งแวดล๎อม การเรียนรู๎ที่ได๎ผําน
การปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจํา ในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) ทําให๎ผลการเรียนรู๎
ยังคงอยูํได๎ในปริมาณที่มากกวํา

วิธีดาเนินงาน
คณะกรรมการด๎านการผลิตบั ณฑิตทําการสรุปหัวข๎อในการจัดการความรู๎ครั้งสุดท๎ายเพื่อสรุปแบบฟอร๑ม
(KM1) คณะกรรมการลงมติเลือกหัวข๎อเทคนิคการสอนและได๎ทําการสรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยแยก
ออกเป็นสาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาอาหารและโภชนาการ 2. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และ 3. สาขาคหกรรม
ศาสตร๑ โดยแบํงการประชุมเพื่อสกัดความรู๎ด๎าน Active Learning เป็นจํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแตํละครั้งของ
การประชุมอาจารย๑กลุํมเปูาหมายที่มีประสอบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี ได๎มีโอกาสนําเสนอและเปลี่ยนประสบการณ๑
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การนํา Active Learning ไปประยุกต๑ใช๎ในรายวิชาที่ตนเองเป็นผู๎รับผิดชอบ และได๎รับข๎อเสนอแนะจากที่ประชุม
เพื่อนําไปปรับใช๎ให๎มีประสิทธิภาพในครั้งตํอไป

คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบด๎านการผลิตบัณฑิตประชุมทํา KM เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ได๎ทําการจัดประชุมเพื่อนํารายงานความก๎าวหน๎าของอาจารย๑
กลุํมเปูาหมายที่มีประสบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี มาสรุปเป็นเลํมรายงาน เพื่อนําไปสูํการสกัดเป็นคูํมือการจัดการ
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)
ผลและอภิปรายผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ 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
เทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร๑ ได๎ ทํา การจั ดประชุ มเพื่อ นํารายงานความก๎า วหน๎า ของอาจารย๑ กลุํ ม เปู าหมายที่ มี
ประสบการณ๑สอนไมํเกิน 5 ปี มาสรุปเป็นเลํมรายงาน เพื่อนําไปสูํการสกัดเป็นคูํมือการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นการจัดรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังรายวิชาดังตํอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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งานใบตองกับชีวิตไทย
ปฏิบัติการการใช๎มีด
วิทยาการการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานออกแบบแฟชั่น
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9. วิทยาศาสตร๑การอาหาร และ
10. ปฏิบัติการการใช๎มีด และวิชาไอศกรีมและเครื่องดื่ม
โดยสรุป การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน โดยการนําเอาวิธีการสอน เทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช๎ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรม กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในชั้นเรียน
สํ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งผู๎ เ รี ย นกั บ ผู๎ เ รี ย นและผู๎ เ รี ย นกั บ ผู๎ ส อน เป็ น การจั ด การเรี ย นรู๎ ที่ มุํ ง เน๎ น พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนประยุกต๑ใช๎ทักษะและเชื่อมโยงองค๑ความรู๎นําไปปฏิบัติเพื่อแก๎ไขป๓ญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู๎ประเภทหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคป๓จจุบัน ผลการปรับปรุงพบวํา นักศึกษามีความสัมพันธ๑ทางการเรียนรู๎มากขึ้น นักศึกษาได๎
แสดงออกในทางวิช าการ เกิดกระบวนการทางความคิด สร๎างองค๑ความรู๎รํว มกัน นักศึกษากล๎าเข๎ามาปรึกษา
อาจารย๑มากขึ้น ห๎ องเรีย นมีเสี ยงที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ สํ งผลให๎ ห๎องเรียนไมํนําเบื่อ ในที่นี้ทางคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที
เน๎นบทบาทและการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนที่เหมาะสมในการนําไปใช๎ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎”
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การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง
เรื่องอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
อาจารย๑ณัฐนาฏ เร๎าเสถียร1
อาจารย๑ ร.อ.(หญิง)ชุติมา ทองวชิระ2
1
อาจารย๑ประจําคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
อาจารย๑ประจําคณะพยาบาลศาสตร๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร๑การแพทย๑เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ๑

บทสรุป
การถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหาร
และโภชนาการของผู๎สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค๑เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (Participatory Learning : PL) ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ
ขั้นประสบการณ๑ (Experience) ขั้นการสะท๎อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) ขั้นความคิดรวบยอด
(Concept) และขั้นการทดลอง/การประยุกต๑แนวคิด(Experimentation/Application) (David A.kolb.1984 อ๎าง
ถึงใน พิสุ ทธา อารีร าษฏร๑ ,2553) ซึ่งการจัดบริการวิชาการในชุมชนโดยใช๎การเรียนรู๎แบบมีสํ วนรํว มนี้ชํว ยให๎
ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเป็นการดึงศักยภาพของผู๎สูงอายุที่มีอยูํให๎ปรากฏ มีความรับผิดชอบตํอ
การเรี ย นรู๎ ข องตนเอง ผู๎ สู ง อายุ ไ ด๎ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ว างแผนการทํ า กิ จ กรรมกลุํ ม เปิ ด โอกาสให๎ ผู๎ สู ง อายุ เ ชื่ อ มโยง
ประสบการณ๑เดิมกับความรู๎ใหมํ ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการที่เรียกวํา การเรียนรู๎แบบสรรสร๎าง
ความรู๎ (Constructivism) (สุมณฑา พรหมบุญและอรพรรณ พรสีมา,2544)เป็นวิธีการที่ทําให๎ผู๎สูงอายุที่เข๎ารับการ
อบรมสามารถสร๎ า งความรู๎ ข องตนเองได๎ โ ดยอาศั ย ประสบการณ๑ แ ละความรู๎เ ดิ ม ของแตํ ล ะคน ผู๎ สู งอายุ จ ะมี
ปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมนับเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎สูงอายุที่ติดบ๎านให๎พัฒนาเป็นผู๎สูงอายุที่เข๎าสังคมได๎อีกทางหนึ่ง
เพราะได๎เรียนรู๎กระบวนการทํางานการมีปฏิสัมพันธ๑รํวมกับผู๎อื่น สิ่งสําคัญของการเรียนรู๎ แบบมีสํวนรํวมคือชํวยให๎
ผู๎สูงอายุเกิดการพัฒนาทั้งด๎านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย (แสงดาว ถิ่นหารวงษ๑,2558)
จากการถอดบทเรียนพบวําป๓จจัยความสําเร็จในการจัดบริการวิชาการในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของผู๎สูงอายุค รั้งนี้คือ รูปแบบการบริการวิชาการที่ใช๎การ
จัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ผลสรุปของการดําเนินการทําให๎เกิดองค๑ความรู๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมี
สํ ว นรํ ว ม 8 ขั้ น ตอน ได๎ แ กํ ขั้ น ตอนที่ 1 ประเมิ น ป๓ ญ หาความต๎ อ งการของผู๎ สู ง อายุ ขั้ น ตอนที่ 2 กํ า หนด
วัตถุประสงค๑ ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 5
จัดทําโครงการจัดการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ ขั้นตอนที่ 7 จัดกระบวนการเรียนรู๎
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและติดตาม ซึ่งขั้นตอนที่ได๎สามารถนําไปประยุกต๑ ใช๎ในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านอื่นๆ
ของผู๎สูงอายุในชุมชนได๎ตํอไป
คาสาคัญ : 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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บทนา
ประเทศไทยมีโ ครงสร๎างประชากรผู๎สู งอายุเพิ่มขึ้นในชํว งเวลา 30 ปีอยํางรวดเร็ว โดยปี พ.ศ. 2533
ประเทศไทยมีผู๎สูงอายุเพียงร๎อยละ 4.6 เพิ่มเป็นร๎อยละ 7.30 ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีประมาณการณ๑วําในปี พ.ศ.
2563 ประเทศไทยจะมีผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 15.28 ของประชากรทั้งหมด และมีอายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น โดย
เพศชายมีอายุเฉลี่ย 67.36 ปี และเพศหญิงอายุเฉลี่ย 71.74 ปี การเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วของประชากรผู๎สูงอายุและ
บริ ก ารสุ ข ภาพที่พั ฒ นาขึ้ น ยั งสํ ง ผลกระทบตํอ สภาพสั ง คม และเศรษฐกิ จ ของประเทศอี ก ด๎ ว ย (สถาบัน วิ จั ย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2557) การเข๎าสูํวัยสูงอายุจึงจําเป็นต๎องให๎ความสําคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยที่เหมาะสมที่จะสํงผลตํอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบริการสุขภาพของผู๎สูงอายุในป๓ จจุบันจึงให๎
ความสําคัญกับการสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันและฟื้นฟูสภาพรํางกายควบคูํกับการดูแลรักษา ในการดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุจึงมุํงเน๎นการให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถดูแลตนเองทํากิจวัตรประจําวันได๎โดยไมํ
เป็นภาระแกํบุคคลในครอบครัว (Farrell,2005) และรับรู๎วําชีวิตมีคุณคํา
ป๓ญหาด๎านสุขภาพที่ผู๎สูงอายุไทยประสบอยูํคือ กลุํมโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ ซึ่งสํวนใหญํเป็นโรคเรื้อรัง
เชํน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด การหกล๎ม เป็นต๎น จากการศึกษาวิจัยของวิภาพรรณ
ประจวบเหมาะและคณะ.(2557)พบวําพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพสะท๎อนการมีวิถีชีวิตที่เอื้อตํอการมีสุขภาพที่ดีของ
ผู๎สูงอายุ การรับประทานอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน๑ตํอสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก เป็นพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพอยํางหนึ่งที่เอื้อตํอสุขภาวะที่ดี เป็นป๓จจัยในการลดหรือชะลอการเกิดโรคเรื้อรังและทุพ พลภาพในผู๎สูงอายุ
การลดพฤติกรรมเสี่ยง การสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงตํอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถลดคําโรคมะเร็งได๎ เป็นการลงทุนที่คุ๎มคําที่สุด
ภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการบริการวิชาการแกํสังคม โดยมีเปูาประสงค๑ จะให๎ประชาชนได๎รับ
การบริการอยํางมีคุณภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นในการจัดบริการวิชาการแกํผู๎สูงอายุจึงต๎องจัดบริการให๎
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ (learning) แม๎จะพบวําการเรียนรู๎ของบุคคลจะเริ่มลดลงประมาณอายุ 40-50 ปี และ
ลดลงมากขึ้นหลังอายุ 70 ปี แตํผู๎สูงอายุยัง คงเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ได๎ ถ๎าการเรียนรู๎ของผู๎สูงอายุมีความสัมพันธ๑กับ
ประสบการณ๑เดิมที่ผํานมา และชํวงความสนใจ (attention span)ของผู๎สูงอายุที่สามารถมีสมาธิได๎ดีต๎องมีการ
ปฏิบั ติค วบคูํกัน ไปด๎ว ย ในการบริ ก ารวิช าการในอดีต นั้นการอบรมให๎ ค วามรู๎แ กํผู๎ สู ง อายุ ในเรื่ องอาหารและ
โภชนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในชุมชนมักจะจัดเป็นการอบรมแบบบรรยาย และพบวําความรู๎
กํอนและหลังการอบรมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อย โดยเมื่อทีมพยาบาลเยี่ยมบ๎านติดตามผู๎สูงอายุที่ปุวยด๎วยโรคเรื้อรัง
และผํานการอบรมในรูปแบบเดิมพบวํายังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมํเหมาะสม เชํน ยังรับประทานของทอด ปิ้ง
ยํางหรือการใสํเครื่องปรุงรสที่มีสํวนประกอบของน้ําตาล และเกลือ เป็นต๎น ทําให๎ควบคุมโรคไมํได๎ ซึ่งจากเหตุผล
ดังกลําวจึงได๎นํากระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (participatory learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่ Nicole (กรม
สุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข,2543) นั กฝึ กอบรมเชื่ อวําเป็นรูป แบบการเรีย นการสอนที่มี ประสิ ทธิภ าพ
โครงสร๎างพื้นฐานของการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมมี 2 สํวนสําคัญ คือ การเรียนรู๎เชิงประสบการณ๑ ( experiential
learning) และกระบวนการกลุํม (group process) โดยผู๎อบรมจะต๎องจั ดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
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) เหมาะสมกับวัยสํงผลให๎มีภาวะสุข ภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตํอไป
ชุมชนวัด อิน ทราวาส เป็ น ชุมชนในพื้นที่เ ขตตลิ่ ง ชัน มีลั ก ษณะของชุมชนเป็นเขตอนุรักษ๑ช นบทและ
เกษตรกรรมผสมผสาน เดิมเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยหนาแนํนน๎อย ป๓จจุบันพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมาจากการสร๎าง
พื้นที่อยูํอาศัย พื้นที่ที่ให๎บริการวิชาการเลือกดําเนินการในเขตติดตํอกับมหาวิทยาลัย 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 จากการสํารวจลักษณะของผู๎สูงอายุใ นชุมชนดังกลําวได๎
เล็งเห็นถึงการที่ผู๎สูงอายุในชุมชนมีภาวะเสี่ยงตํอการมีคุณภาพชีวิตที่แยํลงและอาจเป็นภาระของประเทศในอนาคต
คณะพยาบาลศาสตร๑ เป็น คณะหนึ่ งที่มีศักยภาพในการสร๎างความตระหนักและการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมการสร๎างเสริมสุขภาพ การปูองกัน การรั กษา และการฟื้นฟูสภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุํมคน
และชุมชน จึงดําเนินการโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของ
ผู๎สูงอายุ ชุมชนวัดอินทราวาส โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักในการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสมให๎กับผู๎สูงอายุ และผู๎สูงอายุสามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมใน 1 วันได๎ โดย
มีพลังงานเหมาะแกํผู๎สูงอายุในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาคือ ผู๎สูงอายุเลือก
ซื้ออาหาร จัดเมนูอาหาร สําหรับตนเองได๎ถูกต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมอบรม

การดาเนินงาน
ในการจัดบริการวิชาการเพื่อให๎เกิดการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งและยั่งยืนนั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําให๎
ชุมชน และภาคีเครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวม จึงได๎ดําเนินการชี้แจงวัตถุประสงค๑ของการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุด๎านอาหารและโภชนาการนี้กับศูนย๑ บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา และศูนย๑
สาขาวัดอินทราวาส ซึ่งเป็นผู๎ดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน
วัดอินทราวาส ประธานชมรมผู๎สูงอายุวัดอินทราวาส ซึ่งเป็นผู๎เข๎าใจและใกล๎ชิดกับผู๎สูงอายุในชุมชนมารํวมกัน
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานตามหลัก PDCA ดังนี้
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ขั้นการวางแผนการดําเนินโครงการ (P) สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุเมื่อปี พ.ศ. 2559 ข๎อมูลวิจัยพบวําผู๎สูงอายุมีป๓ญหาเรื่องอ๎วน โรคอ๎วน และโรคเรื้อรัง เชํน เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด ซึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมํเหมาะสม จึงรํวมกับภาคีเครือขําย
สอบถามความต๎องการ รํวมกันกําหนดหัวข๎อและเปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุด๎านอาหารและ
โภชนาการ เพื่อให๎การบริการวิชาการเกิดประโยชน๑และตรงกับความต๎องการของผู๎สูงอายุในชุ มชน ในขั้นการ
วางแผนงานมีการใช๎ขุมความรู๎ ความชํานาญของทีมภาคีเครือขําย และระดมความคิดเห็นกันในการออกแบบ
กระบวนการอบรมและติดตามประเมินผลดังนี้

Input
- แผนการอบรม
- รูปแบบกิจกรรม
ที่ได๎ออกแบบไว๎
- สื่อ, อุปกรณ๑และ
วิธีการ

Process
- กระบวนการเรียนรู๎
แบบมีสํวนรํวม
- กิจกรรมตามแบบแผน
ที่ได๎จัดทําขึ้น

Output
ผลการประเมินกระบวน
การเรียนรู๎กํอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการอบรม
เชิงคุณภาพ

Outcome
- ทัศนคติและความพึงพอใจของผู๎สูงอายุตํอการอบรม
- การพัฒนารูปแบบการอบรมในผู๎สูงอายุ
แผนภาพที่ 1 การออกแบบกระบวนการอบรม
ในขั้นลงมือปฏิบัติในการจัดอบรม (D) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องด๎านอาหารและ
โภชนาการในผู๎สูงอายุ ผู๎จัดการอบรมได๎ดําเนินการสร๎างแผนการอบรม โดยเลือกกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวน
รํวมของกรมสุขภาพจิต (2543), Kolb, Rubin & Osland (1991) ซึ่งประกอบด๎วย แนวคิดของการเรียนรู๎เชิง
ประสบการณ๑และกระบวนการกลุํม แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ในผู๎ใหญํของ Knowler (1978) กําหนดวัตถุประสงค๑
เชิงพฤติกรรมในการอบรมที่เน๎นการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ความเข๎าใจและการนําไปใ ช๎
กําหนดเนื้อหาให๎ครอบคลุมการดูแลตนเองด๎านอาหารและโภชนาการในผู๎สูงอายุ ชนิดของอาหารที่ควรบริโภคและ
หลีกเลี่ยงการบริโภคตามข๎อจํากัดเรื่องโรค พลังงานที่ผู๎สูงอายุควรได๎รับในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การจัด
โปรแกรมที่สามารถควบคุมอาหารและน้ําหนักตัวได๎ และปฏิบัติการทําอาหารที่เหมาะกับผู๎สูงอายุ
กําหนดสื่อและกิจกรรมการอบรมให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ ได๎แกํ ใช๎สื่อเป็นบัตรคํา ภาพประกอบ
และธนบัตรเสมือนจริง การอภิปรายกลุํมเล็ก (small group) พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎ และกําหนดขั้นการอบรบ
ดังนี้
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ขั้นนํา เป็นขั้นตอนการสร๎างสัมพั นธภาพและแบํงกลุํมผู๎สูงอายุเป็น 5 กลุํม ตามภาวะสุขภาพกํอนเริ่ม
กิจกรรมการอบรม
ขั้นอบรม เป็นขั้นตอนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในเนื้อหาเรื่องที่วางไว๎ในแผนการอบรมโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การสะท๎อนความคิดและการอภิปราย เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎สูงอายุแตํละคนได๎แสดงความคิดเห็น
และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎มากยิ่งขั้น ซึ่งผู๎สูงอายุในแตํละคนอาจเห็นประเด็นหรือมีประสบการณ๑เรื่อง
เดียวกันได๎แตกตํางกัน ผู๎อบรมชํวยโดยให๎ผู๎สูงอายุทุกคนได๎มีสํวนรํวมแสดงออก
2) ความเข๎าใจและเกิดความคิดรวบยอดจากการสะท๎อนคิดและการอภิปรายในกลุํม แล๎วให๎ตัวแทนกลุํม
นําเสนอข๎อสรุปเกี่ยวกับสาระสําคัญของเนื้อหา ทําให๎ผู๎สูงอายุได๎ข๎อมูลที่ครอบคลุม เกิดความเข๎าใจและนําไปสูํ
ความคิดรวบยอด โดยผู๎อบรมชํวยชี้แนะและยกตัวอยํางให๎ชัดเจนยิ่งขั้น
3) การทดลองหรือประยุกต๑แนวคิด โดยให๎ผู๎สูงอายุนําความรู๎ที่เกิดขึ้ นใหมํมากําหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของตนเอง และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ตลอดจนปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของผู๎สูงอายุเอง
ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู๎อบรมและผู๎สูงอายุสรุปแนวคิดหลัก และเพิ่มเติมความรู๎ในสํวนที่บกพรํอง ตลอดจน
เปิดโอกาสให๎ผู๎สูงอายุแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก๎ไข เพื่อนํามาปรับให๎แผนการอบรมและการ
บริการวิชาการมีความเหมาะสมดียิ่งขึ้น
สําหรับการประเมินตรวจสอบ (C) ผู๎จัดการอบรมได๎จัดการประเมินกํอนเรียนโดยจัดกิจกรรมเพื่อประเมิน
ความรู๎และการปฏิบัติตามประสบการณ๑เดิมของผู๎สูงอายุ และมีการประเมินระหวํางเรียนโดยมีการประเมินความ
สนใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การรํวมทํากิจกรรม และการประเมินหลังเรียนโดยประเมินจากการตอบคําถาม การ
นําเสนอและการลงมือปฏิบัติ
หลังการประเมินตามแผนการอบรมที่วางไว๎ (A) ทีมผู๎อบรมรํวมกันทบทวนหลังการอบรม(AAR) สรุปการ
ออกแบบกระบวนการเรีย นรู๎ แบบมีสํว นรํว มทําให๎ได๎แนวทางการปฏิบัติเพื่อนําไปพัฒนาในการจัดการบริการ
วิชาการในครั้งตํอไปให๎มีประสิทธิภาพ ได๎ดังแผนภาพที่ 2
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การปฏิบัตกิ ิจกรรมของกลุํม

กิจกรรมที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจากกลุํม
การปฏิบัตกิ ิจกรรม (อธิบายชิ้นงาน รูปแบบ วิธีการทํางาน การใช๎ทรัพยากร
เชํน เงิน วิธีการประกอบอาหาร เครื่องปรุง)
วิธีการระดมสมองและการมอบหมายงานของกลุํม
ข๎อตกลงของกลุํมในประเด็นข๎างต๎น
ความสนใจในคุณคําหรือประโยชน๑
หลักการคิดเรื่องของอาหารและโภชนาการที่ใช๎เป็นแนวทาง
ของอาหารและพลังงาน
แนวคิดของกลุํมหลังจากการปรึกษากันภายในกลุํม
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเสนอของกลุํมอื่น
ประโยชน๑จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎กันภายในและระหวํางกิจกรรม

ข๎อคิดเห็นตํอแนวคิดและประเด็นการนําเสนอของกลุํม

ความเข๎าใจในเนื้อหาเรื่องอาหารและโภชนาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การเรียนรู๎สิ่งใหมํ

รูปแบบการอบรมแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning Process)
วัตถุประสงค๑ในการเรียนรู๎

ทักษะ

ความรู๎
กํอนเข๎าสูํเนื้อหา
การประเมินผล

ความต๎องการของผู๎เข๎าอบรม

ความเข๎าใจในเนื้อหา
หลังจบเนื้อหา กิจกรรมที่ทํา
ทัศนคติ
ความพึงพอใจตํอการจัดการอบรม
ทักษะด๎านตํางๆ
การลงมือเลือกซื้ออาหาร
การเรียนรู๎สิ่งใหมํ
การวิเคราะห๑
การนําเสนอ
การแสดงความคิดเห็น

- การติดตามระหวํางการอบรม

- การมีสํวนรํวม

- ความสนใจ

กลุํมสุขภาพปกติ
กลุํมโรคความดันโลหิตสูง
กลุํมโรคเบาหวาน
กลุํมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กลุํมโรคไขมันในหลอดเลือด

การวิเคราะห๑
การคิดคํานวณ
การสร๎างความคิดใหมํ
การนําเสนอ
การโต๎แย๎งและการเสนอแนวทางใหมํ
ทัศนะตํอการทํากิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย
ทัศนะตํอการแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
ทัศนะตํอการทํางานเป็นทีม
ทัศนะตํอการนําเสนอข๎อมูล
ทัศนะตํอเนื้อหาที่อบรม

ประเมินความเข๎าใจในเนื้อหา
ความตั้งใจ ความสม่ําเสมอ
ผลของกิจกรรมที่ทํา

กิจกรรม
การนําเสนอความคิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎ง
การรํวมหารือ
การประชุมกลุํม
ผลของกิจกรรมที่แสดงออก

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการอบรม
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ผลการดาเนินงาน
ในการจั ดบริ การวิช าการเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตด๎านการดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการของ
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 ชํวยกันคิ ด เถียงกันบ๎าง แตํก็ลงมติกันได๎ บางคนไมํเคยคุยกันเลย วันนี้
ได๎มารู๎จักกัน” “กิจกรรมทําให๎มีการเคลื่อนไหว ไมํเบื่อ แตํถ๎าเป็นรูปภาพก็จะดีมาก ถ๎าเป็นตัวหนังสือทําให๎คิดช๎า
เพราะสมองเราช๎าลง” “ได๎รู๎วิธีการเลื อกซื้ออาหาร ไมํเคยคิดเรื่องเกลือ น้ําตาลในอาหารที่รั บประทานทําให๎
ตระหนักมากขึ้น” “ประทับใจการได๎ลงมือทําอาหารจริง เหมือนได๎ไปจํายตลาด รู๎จักใช๎เงินให๎คุ๎มคํา” “มาอบรมทํา
ให๎รู๎วําอะไรเป็นสาเหตุให๎พวกเราคุมน้ําตาลไมํได๎ กลั บไปบ๎านจะเอาความรู๎ที่ได๎วันนี้ไปลองทําดู ” และในการ
ติดตามสังเกตกิจกรรมการเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหารสําหรับตนเอง ผู๎สูงอายุทุกคนปฏิบัติได๎ถูกต๎อง ผู๎สูงอายุที่
เข๎าอบรมมีความสนใจตลอดการอบรม
หลังการดําเนินการอบรมได๎ขอความรํวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขติดตามเยี่ยมบ๎านและสัมภาษณ๑โดย
การสุํมตัวอยํางผู๎เข๎ารับการอบรมในแตํละกลุํม กลุํมละ 1 ราย รวมจํานวน 5 ราย ผลการติดตามพบข๎อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุหลังการอบรม 2 สัปดาห์
กลุ่มผู้สูงอายุ

ผลการติดตาม

1. กลุํมผู๎สูงอายุสุขภาพดี BMI อยูํในเกณฑ๑ปกติคาบ 1.1 น้ําหนักตัวไมํเพิ่มขึ้น
เส๎น (24.9)
1.2 เปลีย่ นมาใช๎น้ํามันที่มีกรดไขมันไมํอิ่มตัว 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 4.1 วัดความดันโลหิตอยูํในเกณฑ๑ปกติ 140-80
สูง
mmHg
4.2 เปลี่ยนสลับการใช๎น้ํามันในการปรุงอาหารเป็น
ชนิดไขมันไมํอิ่มตัว
4.3 ลดการเติมเครื่องปรุงรสจากเดิม 2-3 ช๎อนชา
เป็น 1 ช๎อนชา
4.4 เข๎ารํวมกิจกรรมออกกําลังกายของชมรมผู๎สูงอายุ
ทุกครั้งที่จัด
5. กลุํมผู๎สูงอายุที่มีไขมันในหลอดเลือด และโรคอื่นๆ 5.1 น้ําหนักตัวไมํเพิ่มขึ้น BMI อยูํในเกณฑ๑ปกติ
5.2 เปลี่ยนน้ํามันในการปรุงอาหารเป็นชนิดไขมันไมํ
อิ่มตัว
5.3 วันที่มีกิจกรรมทางกายน๎อยจะเลือกรับประทาน
อาหารที่ใช๎พลังงานต่ํา เชํน ก๐วยเตี๋ยวน้ําแทน
ข๎าว
จะเห็นได๎วําจากการสุํมติดตามเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ หลังการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านการ
ดูแลตนเองเรื่องอาหารและโภชนาการในชุมชนวัดอินทราวาส โดยวิธีการเรียนรู๎แบบมีสํว นรํวมสํ งผลตํอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหมํที่ถูกต๎องและมีแนวโน๎มที่จะปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
ปัจจัยความสาเร็จของโครงการ
ภายหลังการอบรมได๎ดําเนินการทบทวนหลังการอบรม (After Action Review : AAR) พบวําบรรลุ
ความสําเร็จของการพัฒนา คือผู๎สูงอายุเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหารสําหรับตนเองได๎ถูกต๎อง และรูปแบบการ
บริการวิชาการที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมนี้ เป็นป๓จจัยสําคัญที่ทํา ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ สามารถนําไป
จัดบริการวิชาการในครั้งตํอไปได๎ โดยควรมีการดําเนินการ 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ
เป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ สํ า คั ญ ของการจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ แ บบมี สํ ว นรํ ว ม ที่ ใ ช๎ ใ นการออกแบบ
กระบวนการที่เข๎าถึงความสนใจและลักษณะของการเรียนรู๎ของผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลพื้นฐาน (background)
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ของผู๎สูงอายุ ประสบการณ์ ความสนใจหรือปัญหา และศึกษาธรรมชาติและรูปแบบการเรียนรู้ ของผู๎สูงอายุ
นํามาพิจารณาออกแบบกระบวนการที่สอดคล๎องเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์
การบริการวิชาการควรกําหนดความชัดเจนของสิ่งที่ต้องการให๎เกิดขึ้นในการบริการวิชาการและ
กําหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให๎สอดคล๎องกับป๓ญหาตรงกับความต้องการที่ถูกวิเคราะห๑รํวมกันวําจําเป็นในการ
จัดการเรียนรู๎ในเวลาและเงื่อนไขที่มีอยูํ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกกาหนดเนื้อหาและจัดลาดับเนื้อหา
เนื้อหาของการจัดการเรียนรู๎ต๎องเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ ต๎องนําวัตถุประสงค๑มาวิเคราะห๑เพื่อ
กําหนดเนื้ อหาของการเรี ย นรู๎ บางครั้ งอาจได๎เนื้อหาหลายประเด็นและมีประเด็น หลัก เรื่องใดต๎องทําการจัด
เรียงลาดับตามความสําคัญให๎สอดคล๎องกับตํอกลุํมผู๎สูงอายุที่จะเข๎า รํวม รํวมกับการพิจารณาเวลาและเงื่อนไข
ตํางๆ ที่มีอยูํ
ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู๎เป็นสิ่งสําคัญในการนําไปสูํผลลัพธ๑การเรียนรู๎ การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมที่เน๎น
การเรียนรู๎จากประสบการณ๑ การจั ดการอบรมต๎องคํานึงถึง การมีส่วนร่ วมและให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองและ
พิจารณาข้อจากัดแต่ละวิธี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาโครงการจัดการเรียนรู้
การเตรียมการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนําเสนอข๎อมูลจากขั้นตอนที่ 1-4 รวมทั้งแผนการจัด
กระบวนการและแผนการติดตามและประเมินผลหลังกระบวนการ และงบประมาณที่ต๎องใช๎มาจัดทําในรูปแบบ
ของโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบจัดทาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การเดินทางสูํการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดนต๎องออกแบบรายละเอียดของกระบวนการแตํละเนื้อหาให๎เห็นขั้นตอน วิธีการ เวลาที่ใช๎ สื่อ
ตํางๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาทของทีมงาน ซึ่งจําเป็นต๎องให๎ผู๎เข๎าอบรมมีสํวนรํวม ผู๎สูงอายุจะเข๎าใจได๎งํายในสื่อ
ประเภทภาพมากกวําสื่อที่เป็นตัวอักษรเพราะต๎องตีความหมายของตัวอักษรและคําเนื่องจากการทํางานของสมอง
ทํางานได๎ช๎าลง และหากเป็นตัวอักษรต๎องมีขนาดใหญํเพราะสํวนใหญํมีสายตายาว มองไมํชัดในระยะใกล๎
ขั้นตอนที่ 7 จัดกระบวนการเรียนรู้
ในขั้นตอนนี้เป็นบทบาทสําคัญของทีมงาน ผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ต๎องทางานเป็นทีม และแบ่ง
บทบาทตํางๆ ในการจัดการเรียนรู๎ ผู๎จัดต๎องเข้าใจคุณลักษณะจาเป็น ซึ่งต๎องมีทักษะในการสื่อสาร การบริหาร
จัดการที่ดี สามารถตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎า และมีความยืดหยุํนตํอสถานการณ๑ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงมือ
ปฏิบัติของผู๎สูงอายุที่เข๎าอบรม
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ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลและติดตาม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมจะมีการประเมินผลก่อน-ระหว่างและสิ้นสุด และหลัง
กระบวนการผํานไประยะหนึ่งตามที่กําหนดไว๎ โดยมีการติดตามสนับสนุนให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎นําผลจากการเรียนรู๎ไป
ใช๎อยํางตํอเนื่องและควรให๎ชุมชนของผู๎สูงอายุมีส่วนร่วมดูแลให๎กําลังใจกันด๎วย

อภิปรายสรุป
จากการดําเนินงานการบริการวิชาการโดยการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎าน
การดู แ ลตนเองเรื่ อ งอาหารและโภชนาการของผู๎ สู ง อายุ ทํ า ให๎ ผู๎ สู ง อายุ ชุ ม ชนวั ด อิ น ทราวาส เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร ได๎รับการพัฒนาด๎านความรู๎ ทักษะและสามารถดูแลตนเองที่ดี เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้ง
โครงการยังได๎มีการติดตามการนําความรู๎ ทักษะการปฏิบัติที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และมีแนวโน๎มที่จะขยาย
ความรู๎ ไปสูํ ผู๎ สู งอายุ ที่ยั งไมํได๎รับ การอบรม จากการนําข๎อมูลไปพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎ สู งอายุที่มี
กิจกรรมรวมกลุํมกันในชุมชนผู๎สูงอายุ การดําเนินการสามารถบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ คือ ผู๎สูงอายุ
สามารถเลือกซื้ออาหาร จัดเมนูอาหาร สําหรับตนเองได๎ถูกต๎อง และได๎มีการสรุปรูปแบบการบริการวิชาการที่ใช๎
การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมนี้ไว๎ในการบริการวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎ านอื่นๆ ของผู๎สูงอายุตํอไป ทั้ง
สามารถนําไปใช๎ขยายผลไปสูํการบริการวิชาการแกํผู๎สูงอายุที่นับวําเป็น ประชากรกลุํมใหญํในป๓จจุบันและจะเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ในอีกไมํนานนี้ในชุมชนอื่นๆ ตํอไปได๎อีกด๎วย
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บทสรุป
การบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑ หอมมะลิปทุมธานีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบ
ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than บนพื้นที่ 120 ไรํ ตามขั้นตอน PDCA ชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานีแบบมีสํวนรํวม ระหวํางปี พ.ศ. 2557-ป๓จจุบัน เพื่อการแก๎ป๓ญหาสภาพดินกรดแข็ง ผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง
รายได๎น๎อย อื่นๆ ปรากฏวํากลุํมเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ลดต๎นทุนเหลือเพียง 2,85-2,760 บาทตํอไรํ เพิ่ม
ผลผลิ ตข๎าวเปลื อกอิน ทรีย๑ หอมมะลิ ป ทุมธานี 1,000-1,200 กิโ ลกรัมตํอไรํ เพิ่มรายได๎แกํเกษตรกร 35,00040,000 บาทตํอไรํตํอปีหลังจากการสีข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน สภาพดินรํวนซุย เนื่องจาก
จุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกบนสารอิน ทรีย๑ในรูปสารประกอบเหมาะสม รากพืชดูดซึมสารอาหาร
หลั กรองเสริ ม กรดอะมิโ น โปรตีน น้ําตาลโมเลกลเดี่ยว กรดฮิวมิก อื่นๆได๎อยํางมีประสิ ทธิภ าพ ตํอมา กลุํ ม
เกษตรกรนาแปลงใหญํรํวมกับเครือขํายฯจัดตั้งศูนย๑ ศพก. บนพื้นที่ 1,200 ไรํ ตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
ดําเนินการบริการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี การแปรรูปและการตลาดข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎และปฏิบัติการวิจัยตํอยอดการนําสิทธิบัตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน๑ใน
การแก๎ป๓ญหาและพัฒนาเกษตรกรชาวนาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น ป๓จจุบันกลุํมเกษตรกรชุมชนใกล๎เคียง
และพื้นที่อื่นๆ เชํน ชุมชนบึงบา ชุมชนหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานีได๎นําเทคนิคบริหารจัดการฯการปลูกข๎าว
อินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than รํวมกับเทคโนโลยีท๎องถิ่น
เพื่อลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่ มรายได๎และปรับสภาพดินกรดได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ โรงงาน
อุตสาหกรรมรํวมกับนักวิจัยฯนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ไปตํอยอดการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งให๎มี
มูลคําเพิ่มมากขึ้น 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 2013present. 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
29

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

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.
คาสาคัญ : การปลูกข๎าวอินทรีย๑ หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดินกรด

บทนา
จากการสํารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.
2557 พบวํา เกษตรกรสํวนใหญํมีอาชีพเป็นชาวนา สายพันธุ๑ข๎าวที่นิยมปลูก เชํน ข๎าวหอมมะลิปทุมธานี1 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
เมล็ ดข๎ าวเปลื อก 25 เปอร๑ เ ซ็น ต๑ พบความหลากหลายทางชีว ภาพเชื้ อราดิ นนา 5-7 ชนิด ได๎แ กํ สกุ ล
Actinomyces, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Mucor จํานวน 103 cfu/gm ศึกษาคุณสมบัติความ
หลากหลายทางชีวภาพรา แบคทีเรียและแอกติโนมัยซิส เชํน การจําแนกระดับโมเลกุล การยํอยสลายเซลลูโลส
ลิกนิน เฮมิเซลลู โลส ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑ การควบคุมโรค การชํวยเรํงการยํอยสลายเศษซาก การชักนําการ
เจริญเติบโต การควบคุมจุลินทรีย๑กํอโรคและเพิ่มภูมิคุ๎มกัน การกําจัดโลหะหนัก การปรับสภาพดิน อื่นๆ (สุกาญจน๑
และคณะ, 2558) พร๎อมกันนี้สุกาญจน๑และคณะศึกษาวิจัยตํอยอดเชิงพื้นที่รํวมกับสถานประกอบการ Talents
mobility นํานวัตกรรมหัวเชื้อราอัดเม็ดสิทธิบัตร พ.ศ. 2555 หัวเชื้อราและสารชีวภาพอัดเม็ดสิทธิบัตร พ.ศ. 2557
ไปตํ อยอดการผลิ ตเนวัต กรรมหั ว เชื้อ จุ ลิ น ทรีย๑นาโน Than (Nano-Microbial) สารชีว ภาพเคลื อบผสมหั ว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน (Nano-Microorganism) สารสกัดจุลินทรีย๑ สารชีวภาพควบคุมโรคและศัตรูแมลง สารกําจัด
วัชพืชบนสารตัวเติมอินทรีย๑ ด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได๎แกํ Chito- technology, Bio- technology, Nanotechnology, Chelation technology and Encapsulation technology ที่ได๎มาตรฐาน Q กรมพัฒนาที่ดิน
2556 และมาตรฐาน IFAOM มอก. และนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและผลิตภัณฑ๑แปรรูป Than ไปใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑แบบครบวงจรและศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ CSR การเปรียบเทียบการปลูก
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ข๎าวอินทร๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การปลูกพืชด๎วยปุ๋ยเคมีอยํางเดียวและการปลูกด๎วย
ปุ๋ยเคมีรํว มกับสารชีวภาพเคลือบผสมหั วเชื้อจุลิ นทรีย๑นาโน บริเวณพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี บุรีรัมย๑
นครศรีธรรมราช อื่นๆ พบวํากลุํมเกษตรกรสามารถ ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได๎ 30-40 เปอร๑เซ็นต๑ เพิ่ม
อาหารเสริม เชํน สังกะสี กาบา ทองแดง เพิ่มโปรตีนสํงเสริมการสร๎างภูมิคุ๎มกันและการเติบโต อื่นๆ เนื่องจาก
เชื้อจุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกในสารชีวภาพและสารสกัดชีวภาพชํวยเพิ่มปริมาณสารประกอบ
อาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปสารประกอบที่เหมาะสมสําหรับ รากดูดซึมไปใช๎ในเติบโตได๎
ทันที เรํงการแตกใบอํอน เพิ่มการสังเคราะห๑แสง เรํงการแตกตาดอกและติดผลผลิตที่ดก จึงทําให๎เกษตรกรลด
ต๎นทุนการใสํสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนเหลือเพียง 1 ใน 3 สํวนของปุ๋ยเคมี เพิ่มผลผลิตตํอไรํ
เพิ่มรายได๎และจุลินทรีย๑ชํวยปรับสภาพดินให๎เหมาะสมตํอการเติบโตของพืช เพิ่มความรํวนซุยของดิน สามารถเก็บ
ความชื้นในดินได๎นาน ทําให๎พืชเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน กําจัดและลดปริมาณสารโลหะหนักอันตรายตํอ
ผู๎บริโภคอื่นๆ(Rattanaloeadnusorn, 2017 Rattanaloeadnusorn, 2015 Liu et al., 2005) ดังนั้น นักวิจัย
และคณะได๎ดําเนินการบริการวิชาการถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีโมเดลต๎นแบบการปลูกข๎าวอินทรีย๑รํวมกับ
สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนThan “ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได๎และปรับสภาพดินกรด”
ตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาเกษตรกรไทยแบบ 4.0 เพื่อพัฒนา 3 ชํวงคือ 1.) การถํายทอดเทคโนโลยีต๎นน้ํา ได๎แกํ
การปรับสภาพดินกรด การปลูกข๎าวและการตรวจคุณภาพข๎าวเปลือกอินทรีย๑ตามมาตรฐาน GAP การเปรียบเทียบ
กับการปลูกด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนมาตราฐาน Q และมาตรฐาน IFAOM มอก.
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑ เครื่องตรวจวิเคราะห๑ดินบนมือถือ 2.) การถํายทอดเทคโนโลยีกลางน้ํา ได๎แกํ การแปรรูป
ข๎าวเปลือกให๎เป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน เพื่ อทําให๎ได๎ข๎าวกล๎องที่อุดมด๎วยอาหารเสริมวิตามินและเกลือ
แรํ เชํน กาบา สังกะสี ทองแดง น้ําตาล amylose โปรตีนที่สูงกวําการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย๑ การ
แปรรู ป วั ส ดุ เ หลื อ ใช๎ จ ากการเกี่ ย วข๎ า วและการสี ข๎ า ว เชํ น ฟาง แกลบ รํ า ปายข๎ า ว อื่ น ๆด๎ ว ยนวั ต กรรมหั ว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เรํงการยํอยสลายและกําจัดวัสดุเหลือใช๎ในสภาวะที่เหมาะสม 3.) การถํายทอด
เทคโนโลยีปลายน้ํา คณะนักวิจัยรํวมกับเครือขํายฯจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัติการอาชีพฯ ศพก. และบริหาร
จัดการการพัฒนาต๎นแบบการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและประชาสัมพันธ๑ การ
ดําเนินการภารกิจหลักๆ 4 ภารกิจหลัก คือ 1.) การอบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑
และแปรรูปด๎วยนวัตกรรมชีวภาพหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนแบบมีสํวนรํวม 2.) การจําหนํายสินค๎าชุมชนและบริหาร
จัดการในวิสาหกิจชุมชน สร๎างอาชีพและรายได๎ให๎กับชุมชนเพิ่มขึ้น 3.) ประชาสัมพันธ๑ต๎นแบบศูนย๑เรียนรู๎และ
ปฏิบัติการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การแปรรูป ข๎าวด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิ
ป๓ญญาชุมชน(บูรณาการ)หรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมรํวมกับเครือขําย การขยายตลาดผํ านข๎อมูลสื่อ
อิเลคทรอนิค ได๎แกํ แอปพิเคชั่นไลด๑ แผํนพับ ชุดความรู๎ หนังสือ วิดีโอ 4.) ศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ 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
ชุ ม ชน ปราชญ๑ ช าวบ๎ า น อื่ น ๆ อั น นํ า ไปสูํ ก ารพั ฒ นาต๎ น แบบการปลู ก ข๎ า วอิ น ทรี ย๑ ด๎ ว ยนวั ต กรรมชี ว ภาพ หั ว
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เชื้อจุลินทรีย๑นาโนสอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและสถานประกอบการมีความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน

วิธีการดาเนินงาน
การถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต๎นแบบการพัฒนาข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานีด๎วยหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เพื่อแก๎ป๓ญหา เพิ่มการเติบโต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได๎ 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 เพื่อรวบรวมป๓ญหา
สภาพพื้นที่ ข๎อมูลชุมชน อื่น ๆ โดยการสํารวจป๓ญหาและผลกระทบ สังเกตพื้นที่จริง การสอบถามเกษตรกร
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎นําชุมชน การสุํมเก็บข๎อมูลจํานวน 10 เปอร๑เซ็นต๑ของกลุํมเกษตรกรทั้งหมด การตรวจสอบใน
ห๎องปฏิบัติการและบันทึกข๎อมูล กํอนการดําเนินการถํายทอดฯ หลังจากนั้นวิเคราะห๑ ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร๑และสถิติ
1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แตํงตั้งคณะกรรมการทํางานดําเนินการ
โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ อันประกอบด๎วยคณะวิชาชีพตํางๆ 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย
พร๎อมแจ๎งคณาจารย๑คณะ/วิทยาลัย เข๎ารํวมโครงการกิจกรรม 5% ของคณาจารย๑ทั้งหมดแบบมีสํวนรํวมกับ
เครือขํายฯ
1.3 กําหนดแผนยุทธศาสตร๑ การบริการวิช าการสูํชุมชนมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การออกแบบแผนงานการปลูกข๎าวอินทรีย๑ การแปรรูปและการตลาดรํวมกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งและยั่งยืน โดยการประชุมหารือกับเครือขํายฯ เพื่อออกแบบแผนงานการดําเนินการฯ ต๎นน้ํากลางน้ํา
และปลายน้ํา ดังนี้ 1.) ผลิตสารชีวภาพบึงกาสามรํวมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนจากวัสดุเหลือใช๎การทํานา ได๎แกํ
แกลบ ฟาง รํา ในรูปสารประกอบที่เหมาะสมในการเรํงเติบโตได๎ทันที 2.) ดําเนินการปลูกข๎าวอินทรีย๑สารชีวภาพ
บึงกาสามเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและตรวจติดตามและวิเคราะห๑ผลการเติบโต ผลผลิต ต๎นทุน รายได๎และ
กําไรของเกษตรกร 3.) การประชาสัมพันธ๑ต๎นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามเคลือบผสม
กับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน สูํสาธารณะชน การขยายพื้นที่การพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสาม
ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและการขยายการตลาดไปยังกลุํมเกษตรกรอินทรีย๑พื้นที่อื่นๆ
2.) D_Do (D) การดําเนินการถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเพาะปลูกข๎าวอินทรีย๑และการแปรรูป และ
การตลาดให๎แกํกลุํมเกษตรกรนาแปลงใหญํศูนย๑ ศพก เพื่อพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ “ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่ม
รายได๎กําไร (สุกาญจน๑, 2560)
2.1 การขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น โครงการของ 11 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย ที่ ส อดคล๎ อ งตามแผนพั ฒ นาเชิ ง
ยุทธศาสตร๑การบริการวิชาการแกํสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557-2562
2.2 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการ การติดตํอวิทยากร สถานที่ การจัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ๑วัสดุ
2.3 การดําเนินการโครงการของ 11 คณะและ 1 วิทยาลัยฯ เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การแปรรูปการตลาด/การ
วิจัยเชิงพื้นที่/ตามแผนยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
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2.3.1 การเตรียมและหมักสารชีวภาพอินทรีย๑ (carrier) จากวัสดุเหลือใช๎ ได๎แกํ ฟางข๎าว
เปลือกถั่ว ถํานกัมมันต๑จากแกลบ ข๎าวหัก หัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน เพื่อผลิตสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑
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 เพื่อให๎กองสารชีวภาพมีความชื้นพอมาดๆ คลุมกองสารชีวภาพ ไว๎ในที่
รํมทุกๆ 7 วันให๎กลับกองสารชีวภาพเพื่อระบายความร๎อน หรือสอดทํอพีวีซีไว๎ที่กลางกองเป็นชํวงๆเพื่อลดภาระ
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
นําไปฉีดพํนต๎นข๎าวให๎เพิ่มผลผลิต
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 เพื่อต๎นข๎าวใบเขียว ตั้งตรง แตกกอมากขึ้น การออกรวงและเพิ่มน้ําหนักรวง
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 การวิจัยเชิงพื้นที่ CSR/การตรวจติดตาม/และวิเคราะห๑ประสิทธิภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการแก๎ป๓ญหา ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มกําไร และเปรียบเทียบเปอร๑เซ็นต๑การวิเคราะห๑และแปรผล
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3.2.1 การลงพื้นที่ศึกษาการเติบโตต๎นข๎าวด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน
Than เปรียบเทียบกับการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑ อายุต๎นข๎าว 15, 45 วัน และ 60 วัน สังเกตการณ๑
เกิดโรคที่รากพืชและศัตรูแมลง
3.2.2 การลงพื้นที่เก็บข๎อมูลผลผลิต ต๎นทุน กําไรจากการปลูกข๎าวด๎วยด๎วยสารชีวภาพบึงกา
สามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เปรียบเทียบกับการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย๑
4.) A_ Act (A) การปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการดําเนินการ
4.1 สรุปผลการดําเนินการและประเมินผลและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการดําเนินการ
4.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการฯ
4.3 การประชาสัมพันธ๑การดําเนินการบริหารจัดการถํายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูํชุมชน
4.3.1 การสํ า รวจป๓ ญ หาและผลกระทบพื้ น ที่ แ ละออกแบบการถํ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเกษตรอินทรีย๑ด๎วยหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและการแปรรูปผลผลิตด๎วยเทคโนโลยีภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นแบบ 4.0 เพื่อกํอให๎เกิดการเพิ่มผลผลิต ลดต๎นทุน เพิ่มกําไรและรายได๎ เพิ่มการแปรรูป เพิ่มการ
แขํงขันด๎านการตลาด อื่นๆ
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 การแปรรู ปข๎าวเปลื อกอินทรีย๑ด๎ว ยเครื่องสี ข๎ าวชุมชนและการบรรจุภัณ ฑ๑
สุญญากาศพร๎อมจําหนําย
4.3.2.5 การทําบัญชีครัวเรือน รายจําย รายรับ กําไร การเพิ่มมูลคําเพิ่ม การตลาด
จําหนํายข๎าวกล๎อง และการแปรรูปผลผลิต
5.ศูนย๑เรียนรู๎และปฏิบัตกิ ารด๎วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน
แบบ 4.0

1.การสํารวจพื้นที่กํอนการ
ดําเนินการบริการวิชาการและ
การวิจัยแบบ CSR

4.การตรวจติดตามและ
การวิจัยแบบ CSRและ
วิเคราะห๑

2.การออกแบบ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

3.การผลิตสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่แบบ CSR ด๎วยนวัตกรรมสารชีวภาพบึงกา
สามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและเทคโนโลยีภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นแบบ 4.0 กลุํมเกษตรกรชุมชน ศูนย๑เรียนรู๎ ศพก
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดําเนินการบริการวิชาการและวิจัยตํอยอดถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิ
ประทุมธานีรํวมกับหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน การแปรรูปและการพัฒนาการตลาด 4.0 ชุมชนบึงกาสาม อําเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานีของเครือขํายฯ ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานประกอบการ หนํวยงาน
ภาครัฐ ผู๎นําชุมชน เกษตรกรชาวนา โรงเรียน อื่นๆแบบมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์แกํเครือขํายฯ(Outcome)
ทุกภาคสํวน คือ มหาวิทยาลัย นักศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย
1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิชาชีพนําองค๑ความรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไป
ใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ป๓ญหาสภาพพื้นที่ชุมชนบึงกาสาม ปทุมธานีรํวมกับเครือขําย กํอให๎เกิดผลลัพธ๑(outcome)
ต๎นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา ดังนี้
ต้นน้า
1. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ 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 เพิ่มผลผลิต
จาก 850 กิโลกรัมตํอไรํเป็น 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ) เพิ่มรายได๎แกํเกษตรกรจาก 8,500 บาทตํอเกวียนเป็น
35,000-40,000 บาทตํอเกวียนหลังจากกลุํมเกษตรกรแปรรูปจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน
บรรจุใสํถุงข๎าวสูญญากาศ พร๎อมจําหนําย (อัชฌาณัท, สายัณต๑และสุกาญจน๑ 2560 สุกาญจน๑ 2560)
กลางน้า
2. คณะวิชาชีพรํวมกับวิทยาลัยแพทย๑แผนไทย คณะคหกรรมและเทคโนโลยี การแปรรูปข๎าว
อินทรีย๑เป็นผลิตภัณฑ๑ชุมชนน้ําหมัก ไวท๑ น้ําไซเดอร๑เพื่อสุขภาพ สเปรย๑ตะไครํหอม ยาสระผมผสมอัญชันอบรมการ
แปรรูปครีมบํารุงผิวจากข๎าวอินทรีย๑
3. คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ออกแบบโรงเรือน คณะวิศวกรรมศาสตร๑และคณะคุรุศาสตร๑
อุตสาหกรรมรํวมสร๎างโรงเรือนอาคารศูนย๑ เรียนรู๎และปฏิบัติการฯรํวมกับชุมชนบึงกาสาม ศพก เพื่อเป็นแหลํง
เรียนรู๎และปฏิบัติการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนแกํชุมชนใกล๎เคียงอื่นๆ
นอกจากนี้เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายวิชาตํางๆ
ปลายน้า
4. คณะศิ ล ปกรรมศาสตร๑ ออกแบบสติ ก เกอร๑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส ารชี ว ภาพบึ ง กาสามผสมกั บ หั ว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน
5 .คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ออกแบบแผํนพับ ชุดความรู๎ วิดีโอ ทีวีสะเก็ดขําว ชํอง 35 ชํอง
22 ชํอง PBS หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ บ๎านเมือง “การการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน
6. คณะบริหารธุรกิจ อบรมการทําบัญชีครัวเรือน การรวมกลุํมเกษตรกรแปรข๎าวเปลือกเป็นข๎าว
กล๎อง ข๎าวขาวและบรรจุภัณฑ๑สุญญากาศ เพื่อจําหนํายในท๎องตลาดทดแทนการจําหนํายในรูปข๎าวเปลือก คณะ
ศิลปศาสตร๑ อบรมการจีบผ๎าเพื่อการจัดนิทรรศการอบรมของศูนย๑เรียนรู๎ ศพก. หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
1.2 สิทธิบัตรนวัตกรรมหัวเชื้อชีวภาพ สําหรับการผลิตสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน
Than มาตรฐาน Q และ IFAOM
1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย๑ น าโนและผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ปรรู ป เพื่ อ การเกษตรแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยฯธัญบุรีภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “ธัญ Than”,
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1.4 โรงงานต๎น แบบการผลิ ตรํ ว มกับสถานประกอบการผลิ ตหั ว เชื้อจุลิ นทรีย๑ นาโนและแปรรูปที่ไ ด๎
มาตรฐาน Q และ IFAOM เพื่อลดต๎นทุน เพิ่มรายได๎ เพิ่มการแปรรูป เพิ่มการแบํงป๓น 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
เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อม เพื่อกระตุ๎นให๎นักศึก ษารวบรวมองค๑ความรู๎จากรายวิชา การออกแบบแนวคิดการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและ
การแปรรูปข๎าวอินทรีย๑แบบครบวงจร(สุกาญจน๑, 2560)
2.6 รางวัลการประกวดต๎นแบบการบริการวิชาการสูํชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและการ
วิจั ยตํอยอดและประกอบการเรี ย นการสนแบบมีสํ ว นรํว มกับสถานประกอบการ ได๎แกํ ครูวิทยาศาสตร๑ดีเดํน
ประจําปี 2558
การวิ จั ย ดีเ ดํน กลุํ ม ความหลากหลายทางชีว ภาพประจํ าปี 2558 รางวั ล เกีย รติ คุ ณนวัต กรรมหั ว
เชื้อจุลินทรีย๑นาโน 2559
3. ชุมชน
3.1 ชุมชนจัดตั้งศูนย๑ ศพก.บึงกาสาม เพื่อบริหารจัดการถํายทอดโมเดลต๎นแบบพัฒนาการปลูกข๎าว
อินทรีย๑ด๎วยนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนและเทคโนโลยีและการแปรรูปตามยุทธศาสตร๑ประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อ
ลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มการขยายตลาด อันกํอให๎ กลุํมเกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น กลุํมเกษตรกรลดต๎นทุนจาก
4,970 บาทตํอไรํ(สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ) เหลือเพียง 2,185-2,760 บาท (อัชฌาณัท, สายัณต๑ และสุ
กาญจน๑ 2559) เพิ่มผลผลิตจาก 850 กิโลกรัมตํอไรํเป็น 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ (อัชฌาณัท, สายัณต๑ และสุ
กาญจน๑ 2560 สุกาญจน๑ 2560) เพิ่มรายได๎แกํเกษตรกรจาก 8,500 บาทตํอเกวียนเป็น 35,000-40,000 บาทตํอ
เกวียนหลังจากกลุํมเกษตรกรแปรรูปจากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน บรรจุถุง พร๎อมจําหนําย
เปอร๑เซ็นต๑การลดต๎นทุนตํอไรํการปลูกข๎าวอินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 78.75 รองลงมา ปุ๋ย
อินทรีย๑า 60.04 ปุ๋ยเคมีรํวมกับสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑มีคํา 47.82 เปอร๑เซ็นต๑การเพิ่มผลผลิต
ข๎าวเปลือกอินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีตํอไรํมากกวําการปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยเคมี 29.41 เปอร๑เซ็นต๑การเพิ่มผลผลิต
ข๎าวเปลื อกตํอไรํ 41.18 เปอร๑ เซ็น ต๑ การเพิ่ม รายได๎จากการปลู กข๎า วอินทรีย๑ด๎ ว ยสารชีว ภาพเคลื อบผสมหั ว
เชื้อจุ ลินทรี ย๑ 161.78-174.28 รองลงมาการปลูกข๎าวปุ๋ยเคมีรํว มกับ สารชีว ภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑มี
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เปอร๑เซ็นต๑รายได๎ 117.0-127.0 ปุ๋ยอินทรีย๑มีเปอร๑เซ็นต๑รายได๎ 34.82-41.9 ตามลําดับ การเพิ่มกําไรจากปลูกข๎าว
อินทรีย๑ด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 5,826 บาทตํอไรํ รองลงมาได๎แกํ การปลูกข๎าวด๎วยปุ๋ยอินทรีย๑
2,350 บาทตํอไรํ ปุ๋ยเคมีรํวมกับ สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑ 1,035 บาทตํอไรํและปุ๋ยเคมีขาดทุน
1,450 บาทตํอไรํตามลําดับ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย๑ ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกในสารชีวภาพและสารสกัด
ชีวภาพชํวยเพิ่มปริมาณสารประกอบอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูปสารประกอบที่เหมาะสม
สําหรับรากดูดซึมไปใช๎ในเติบโตได๎ทันที เรํงการแตกใบอํอน เพิ่มการสังเคราะห๑แสง เรํงการแตกตาดอกและติด
ผลผลิตที่ดก จึงทําให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการใสํ สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโนเหลือเพียง 1 ใน 3
สํวนของปุ๋ยเคมี เพิ่มผลผลิตตํอไรํ เพิ่มรายได๎และจุลินทรีย๑ชํวยปรับสภาพดินให๎เหมาะสมตํอการเติบโตของพืช
เพิ่มความรํวนซุยของดิน สามารถเก็บความชื้นในดินได๎นาน ทําให๎พืชเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน กําจัดและ
ลดปริ ม าณสารโลหะหนั ก อั น ตรายตํ อ ผู๎ บ ริ โ ภคอื่ น (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 นําสิทธิบัตรไปพัฒนาตํอยอดและการแปรรูปเป็นผลผลิต เพื่อการปลูกข๎าวอินทรีย๑แบบครบ
วงจร กลุํมเกษตรกรสามารถลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มการแปรรูป เพิ่มรายได๎ อื่นๆให๎กับเกษตรกร
4.2 การดําเนินการประชาสัมพันธ๑ด๎านการตลาดทั้งในและตํางประเทศรํวมกับมหาวิทยาลัย

สรุป
การบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการปลูกข๎าวอินทรีย๑ หอมมะลิปทุมธานีรํวมกับสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ของเครือขํายฯแบบมีสํวน บนพื้นที่ 120 ไรํ ตามขั้นตอน PDCA ชุมชนบึง
กาสาม อําเภอหนองเสือ จั งหวัดปทุมธานี ระหวํางปี พศ 2557-ป๓จจุบัน เพื่อการแก๎ป๓ญหาสภาพดินกรดแข็ง
ผลผลิตต่ํา ต๎นทุนสูง รายได๎น๎อย อื่นๆ ปรากฏวํากลุํมเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ลดต๎นทุนเหลือเพียง 2,185-2,760
บาทตํอไรํ เพิ่มผลผลิตข๎าวเปลือกอินทรีย๑หอมมะลิป ทุมธานี 1,000-1,200 กิโลกรัมตํอไรํ เพิ่มรายได๎แกํเกษตรกร
35,000-40,000 บาทตํอไรํตํอปีหลังจากการแปรรูปข๎าวเปลือกเป็นข๎าวกล๎องด๎วยเครื่องสีข๎าวชุมชน สภาพดินรํวน
ซุย เนื่องจากจุลินทรีย๑ปฏิป๓กษ๑หรือจุลินทรีย๑โปรไบโอติกบนสารเสริมอินทรีย๑ในรูปสารประกอบเหมาะสม รากพืช
ดูดซึมสารอาหารหลักรองเสริม กรดอะมิโน โปรตีน น้ําตาลโมเลกลเดี่ยว กรดฮิวมิก อื่นๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ตํอมา กลุํมเกษตรกรนาแปลงใหญํจัดตั้งศูนย๑ ศพก. ชุมชนบึงกาสามบนพื้นที่ 1,200 ไรํ ดําเนินการบริการจัดการ
พัฒนาการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิปทุมธานี การแปรรูปและการตลาดด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เชํน เครื่อง
ตรวจวัดและวิเคราะห๑ดินบนมือถือ โรงเรือนหมักสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than เครื่องตัดบด
อัดเม็ด เครื่องสีข๎าวกล๎อง เครื่องบรรจุสุญญากาศ แอปพิเคชั่นไลด๑ อื่นๆ เพื่อผลิตข๎าวอินทรีย๑มาตรฐาน GAP
จําหนํายแกํผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ และเป็นแหลํงเรียนรู๎และปฏิบัติการวิจัยตํอยอดการนําสิทธิบัตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน๑ในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาเกษตรกรชาวนาให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืน
ดังนั้น กลุํมเกษตรกรชุมชนใกล๎เคียงและพื้นที่อื่นๆ เชํน ชุมชนบึงบา ชุมชนหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานีได๎นํา
เทคนิคบริหารจัดการฯการปลูกข๎าวอินทรีย๑หอมมะลิประทุมธานีด๎วยสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน
Than รํวมกับเทคโนโลยีท๎องถิ่น ตั้งแตํการพัฒนาต๎นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา จึงทําให๎เกษตรกรสามารถลดต๎นทุน
เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได๎และปรับสภาพดินกรดได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมรํวมกับ
นักวิจัยฯนํานวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย๑นาโน Than ไปพัฒนาตํอยอดการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตในโรงงาน
ให๎มีมูลคําเพิ่มมากขึ้น ลดป๓ญหามลพิษสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน
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บทสรุป
การจัดการเรียนการสอนในป๓จจุบันมุํงเน๎นการมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน เพื่อนําไปสูํการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตของผู๎เรียน จึงมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามบริบทที่แตกตํางกันของรายวิชา การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-based
learning: PBL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สํงเสริมการเรียนรู๎ โดยใช๎สถานการณ๑ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎เพื่อนํามาแก๎ป๓ญหา อาศัย การผสมผสานความรู๎เดิมรํวมกับการค๎นคว๎าความรู๎ใหมํเพิ่มเติม
การทํางานเป็นทีม และนําเสนอความรู๎ ที่ได๎จากการค๎นคว๎า การเรียนรู๎โดย PBL แบบกลุํมยํอยจึงเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎แบบหนึ่งที่ถูกนํามาใช๎พัฒนาทักษะของผู๎เรียนให๎เกิดผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของ
หลักสูตรการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ โดยเริ่มจากการศึกษาจากผู๎ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL การเรียนรู๎รํวมกันของอาจารย๑ผู๎ทําหน๎าที่เป็นผู๎กระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรีย นแตํละกลุํม กํอให๎เกิดการ
เรียนรู๎รํวมกัน และนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ของวิทยาลัยการแพทย๑
แผนไทย และการผสานการเรียนรู๎รํวมกันของรายวิชา รวมถึงการแบํงป๓นประสบการณ๑รํวมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใช๎ในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย การจัดการเรียนรู๎แบบ PBL มีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 และ 2 ให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู๎ ที่ ร ายวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบ ได๎ แ กํ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู๎ ทั ก ษะทางป๓ ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุ คคล และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห๑ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมินความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎จากความคิดเห็นของผู๎เรียนที่มีตํอการพัฒนาผล
การเรียนรู๎ของตนเอง ซึ่งผลการประเมินพบวํามีคําคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ PBL นอกจากนั้นยัง
มีการถํายทอดรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL แกํรายวิชาอื่นๆ และจัดการเรียนรู๎รํวมกับรายวิชาอื่นๆ 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 3 th 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.
คาสาคัญ : การพัฒนาผลการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานแบบกลุํมยํอย

บทนา
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
ในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่ว ไปสํ า หรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 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 และการเผยแพรํวัฒ นธรรมอัน ดีงามของไทย และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพสาขาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑
2) ความรู๎ คือ มีความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน และศาสตร๑การแพทย๑แผน
ไทยตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ และมีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและ
องค๑ความรู๎ใหมํ
41

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

3) ทักษะทางป๓ญญา คือ สามารถค๎นหา รวบรวม และประเมินข๎อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช๎ในการ
แก๎ป๓ญหา และสามารถประยุกต๑ความรู๎และประสบการณ๑เพื่อใช๎ในการวิเคราะห๑ป๓ญหา และสังเคราะห๑แนวทาง
หรือวิธีการเพื่อปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาทั้งเรื่องทั่วไป และด๎านวิชาการ / วิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ได๎อยําง
สร๎างสรรค๑
4) ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ คือ สามารถทํางานกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้ง
ในฐานะผู๎นําหรือสมาชิกของกลุํม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห๑ป๓ญหาและมีสํวนชํวยและเอื้อตํอการแก๎ป๓ญหาใน
กลุํม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5) ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถเลือกและ
ประยุ กต๑ใช๎เทคนิ คทางสถิติห รื อคณิตศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางเหมาะสมในการศึกษาค๎นคว๎าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก๎ป๓ ญหา และสามารถสื่ อสารได๎อยํางมีประสิ ทธิภ าพทั้งในการฟ๓ง การพูด การเขียน รวมทั้ง
สามารถเลือกใช๎รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุํมบุคคลที่แตกตํางกันไป
จากมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ถูกกําหนดขึ้นนี้ จึงต๎องมีการค๎นหากลยุทธ๑การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งในการสะท๎อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่ทําให๎นักศึกษาได๎รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ และมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร
การเรียนการสอนโดยการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่สํงเสริมทั กษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการแก๎ป๓ญหาในสถานการณ๑จริง (Yew และ
Goh., 2016) โดยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ในการแก๎ป๓ญหาจากสถานการณ๑ที่กําหนดขึ้น เป็นการเรียนรู๎
ที่ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางในการกําหนดวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ของกลุํมเพื่อแก๎ป๓ญหา โดยการเสาะแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองแล๎วนํามาปรับปรุงเป็นความรู๎ใหมํ เพื่อแก๎ป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ (Hmelo-Silver, 2004) ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎ PBL นี้ ประกอบด๎วยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม รวมถึงบทบาท
ของอาจารย๑ที่เปลี่ยนจากผู๎สอนมาเป็นผู๎แนะแนวทาง กระตุ๎นผู๎เรียนทุกคนให๎เกิดความกระตือรือร๎น และตระหนัก
ในบทบาทของตนเองในแตํละขั้นตอนของกระบวนการ PBL สนับสนุนให๎ผู๎เรียนทําความเข๎าใจโจทย๑สถานการณ๑ได๎
อยํางลึกซึ้ง อาจารย๑ประจํากลุํมจึงเป็นเพียงผู๎สังเกต ผู๎จัดการ และผู๎มีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาเพื่อให๎ กระบวนการ
กลุํ ม ดํ า เนิ น ไปอยํ า งราบรื่ น โดยไมํ ไ ด๎เ ป็ น ผู๎ ถํา ยทอดหรื อ สอนเนื้ อ หาแกํ ผู๎ เ รีย นโดยตรง และทํ า หน๎า ที่ เ ป็ น ผู๎
เอื้ออํานวย สนับสนุน จัดเตรียม ชื่นชม และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดตํอยอดและเชื่อมโยงเนื้อหาความรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียน
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 เพื่อนํามาแก๎ไขป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ โดยการกําหนดวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ และการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง นําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห๑รํ วมกับสมาชิกกลุํม เพื่อให๎เกิดความรู๎และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา
รํวมกัน โดยมีอาจารย๑ประจํากลุํมเป็นผู๎สังเกตการณ๑ และแนะแนวทางบางสํวนโดยมิได๎เป็นผู๎อธิบายหรือถํายทอด
ความรู๎แกํผู๎เรียนโดยตรง
จากความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ของสถาบันตํางๆ เป็นสํวนหนึ่งที่ทํา ให๎เกิดการริเริ่มพัฒนา
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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หลังจากจัดการเรียนการสอนแล๎วได๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อป๓ญหาที่พบระหวํางอาจารย๑ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เป็น อาจารย๑
ประจํ ากลุํ ม ซึ่ง พบวํามี ข๎อ ที่เป็ น ป๓ ญ หาหลายจุ ด จึ งได๎มีก ารแลกเปลี่ ยนเรีย นรู๎ กับผู๎ มีประสบการณ๑ จากคณะ
แพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑อีกครั้ง พบวํามีทั้งสํวนที่คล๎ายคลึงกัน และแตกตํางกัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในกลุํมของอาจารย๑ของวิทยาลั ยการแพทย๑แผนไทยซึ่งปฏิบัติหน๎าที่เป็นอาจารย๑
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
จัดการเรีย นรู๎ ในรู ปแบบอื่น ๆ ซึ่งใช๎ในวิทยาลั ยการแพทย๑แผนไทยอีกด๎ว ย ซึ่งจะเป็นสํ ว นหนึ่งที่ทําให๎ เกิ ดการ
ผสมผสานการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย หรือเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎รูปแบบ PBL ในรายวิชาอื่นๆ ของ
วิทยาลัยได๎

วิธีการดาเนินงาน
การดําเนินการจั ด การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานแบบกลุํมยํอยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ การพัฒนาผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิตชั้นปีที่ 3 เริ่มต๎นจากการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย
รายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 และถํายทอดสูํรายวิชาเวชศาตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑
แผนไทยประยุกต๑ 2 และรายวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัย มีการดําเนินการมาอยํางเป็นขั้นตอน ซึ่งแตํเดิมนั้น
รายวิชาสํวนใหญํจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อาจารย๑มีบทบาทเป็นครูผู๎สอน รวมทั้งยังไมํมีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกันเพื่อให๎เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาวิช าอยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยจึงได๎ถูกนํามาทดลองใช๎ และเป็นรูปแบบที่ใช๎ตํอเนื่องในการเรียนการสอนมาจนถึง
ป๓จจุบัน โดยมีการดําเนินการเป็นขั้นตอน และนําข๎อป๓ญหาที่พบมาปรับปรุงแก๎ไข ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความรู๎หลักที่จําเป็นหรื อสําคัญตํอหนํวยงานหรือกิจกรรมกลุํมหรือองค๑กร โดย
ฝุายวิชาการและวิจัยจัดการประชุมระดมสมองเพื่อกําหนดประเด็นความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งจัดการเรียนรู๎รูปแบบ PBL แบบกลุํมยํอย เป็น
รูปแบบหนึ่งทีใ่ ช๎จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย
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 การเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎แกํคณาจารย๑ของวิทยาลัย
การแพทย๑ แผนไทย ซึ่งคํานึ งถึงความแตกตํางของผู๎ เรี ยน กระตุ๎นให๎ ผู๎ เรียนมีสํ ว นรํว มในการเรี ยนรู๎ และการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ที่ตรงตามวัตถุประสงค๑ (Finland model) ซึ่งสามารถนํามาเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนา
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รูปแบบการประเมินนักศึกษาในการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ได๎
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงความรู๎ให๎เหมาะกับการใช๎งาน
3.1 การเตรียมการจัดการเรียนรู๎แบบ PBL ในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1
เป็นวิชานํารํอง โดยมีการเตรียมเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎ให๎พร๎อมกํอนเริ่มการเรียนการสอน ประกอบด๎วย
- กําหนดเนื้อหาหลัก และวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ เพื่อสร๎างโจทย๑สถานการณ๑ตามวัตถุประสงค๑
โดยโจทย๑สถานการณ๑เป็นการใช๎กรณีที่เกิดขึ้นจริง รํวมกับสํวนที่ปรับปรุงเพื่ อให๎เหมาะสมกับการ
เรียนรู๎
- จัดอาจารย๑ประจํากลุํม โดยอาจารย๑ 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนักศึกษากลุํมละ 8-10 คน
- จัดเตรียมห๎องสําหรับจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยใช๎ 1 ห๎อง ตํอ 1 กลุํม
- จัดเตรียมแบบประเมินกระบวนการกลุํ ม และแบบประเมินรายบุคคล โดยกําหนดเกณฑ๑การ
ประเมิน (rubric) จากผลการเรียนรู๎ที่รายวิชารับผิดชอบ มาเป็นหัวข๎อในการประเมิน และ
กําหนดคําคะแนนในแตํละเกณฑ๑การประเมิน
- แบบทดสอบกํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ PBL ในแตํละโจทย๑สถานการณ๑
- กําหนดสัดสํวนคะแนนสําหรับการเรียนรู๎แบบ PBL ในรายวิชา
- จั ด เตรี ย มแบบประเมิ น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ ข องตนเอง ประเมิ น
บรรยากาศการเรียนรู๎ และประเมินอาจารย๑ประจํากลุํม
3.2 การดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยจัดประชุมอาจารย๑ประจํากลุํม เพื่อพูดคุยถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ และทําความเข๎าใจโจทย๑สถานการณ๑รํวมกัน โดยใช๎รูปแบบการดําเนินการจัดการเรียนรู๎
PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งใช๎เวลา 2 สัปดาห๑ ตํอโจทย๑สถานการณ๑ โดยสัปดาห๑ที่ 1
เป็นการเปิดโจทย๑สถานการณ๑ และสัปดาห๑ที่ 2 เป็นการปิดโจทย๑สถานการณ๑ ซึ่งประกอบด๎วย 3 ระยะ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ระยะที่ 1 การเปิดโจทย๑ป๓ญหา ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาทั้งกลุํมรํวมกันอํานโจทย๑/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
เพื่อพิสูจน๑สมมุติฐาน และสรุปเป็นหลักการสําหรับการนําไปใช๎ตํอไปในอนาคต
3.3 การทบทวนหลังจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย โดยให๎อาจารย๑ประจํากลุํมนําเสนอป๓ญหาที่พบใน
การจัดการเรียนรู๎ และเสนอแนะแนวทางแก๎ไขป๓ญหาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรํวมกันตํอไป
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3.4 การประเมินผล ได๎แกํ
3.4.1 การประเมิ น โดยอาจารย๑ ป ระจํ า กลุํ ม เป็ น ผู๎ ป ระเมิ น ผู๎ เ รี ย น โดยใช๎ แ บบประเมิ น
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
ในรายวิชาอื่นๆ
3.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎มีประสบการณ๑ และประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู๎ PBL
แบบกลุํมยํอยอีกครั้ง เพื่อพูดคุยถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ความสําเร็จ และป๓ญหาที่เกิดขึ้น เป็นการ
แบํ ง ป๓ น ประสบการณ๑ และรํ ว มกั น เสนอแนะวิ ธี ก ารพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู๎ โดยคณะอาจารย๑ จ ากคณะ
แพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑มารํวมพูดคุย และแบํงป๓นประสบการณ๑รํวมกับอาจารย๑ของวิทยาลั ย
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
คําแนะนําเป็นปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
4.4 การบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑ 1 และรายวิชาโภชนาการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เรียนในปีการศึกษาเดียวกัน เป็นการบูรณาการความรู๎สํวนที่
เกี่ยวข๎องกัน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีแนวคิดในการแก๎ป๓ญหาอยํางบูรณาการ โดยกําหนดโจทย๑สถานการณ๑ให๎เกี่ยวข๎อง
กันระหวํางเวชศาสตร๑และโภชนาการ ซึง่ ดําเนินการตํอเนือ่ งมาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การนําประสบการณ๑จากการทํางาน และการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
สกัด “ขุมความรู๎” ออกมาบันทึกไว๎
5.1 จัดประชุมระดมสมองจากอาจารย๑ผู๎ผํานประสบการณ๑ในการรํวมจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย
เพื่อพัฒนาคูํมือการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วยหลักการของ
PBL ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ ตัวอยํางโจทย๑สถานการณ๑ และแบบประเมินสําหรับอาจารย๑ และแบบประเมิน
สําหรับนักศึกษา โดยจัดทําเป็นเลํมคูํมือ พร๎อมไฟล๑เอกสารเผยแพรํในเวปไซต๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย เพื่อ
ความสะดวกให๎การนําไปใช๎ของรายวิชาอื่นๆ
5.2 เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ นําเสนอแนวคิดและรับฟ๓งข๎อเสนอแนะในกิจกรรมการจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย
ด๎านการจัดการเรียนการสอน
5.3 เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถาบัน (KM ASTC) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
นําเสนอแนวคิด และแนวปฏิบัติแกํตํางสถาบัน ประกอบด๎วยสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน๑ในการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตามบริบทของแตํละสถาบันได๎ตํอไป
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย ป๓จจุบันได๎มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ PBL
แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาการแพทย๑แผน
ไทยประยุกต๑ ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 ตามความรับผิดชอบผลการเรียนรู๎ของรายวิชา โดยประเมินจากความ
คิดเห็นของนักศึกษาตํอการผลการเรียนรู๎ของตนเองในด๎านตํางๆ ดังนี้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2. การทํางานเป็นกลุํมและการรายงานผลที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ ไมํ
คัดลอกผลงาน
3. การเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ความตรงตํอเวลา และความสม่ําเสมอในการ
เข๎าชั้นเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ความรู้
4. มีความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน และ
ศาสตร๑การแพทย๑แผนไทยตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย๑
แผนไทยประยุกต๑
5. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค๑ความรู๎ใหมํ
6. มีความรู๎ในเรื่องสาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา
ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติ
คะแนนเฉลี่ย
ทักษะทางปัญญา
7. สามารถค๎นหา รวบรวม และประเมินข๎อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อ
ใช๎ในการแก๎ป๓ญหา
8. สามารถประยุกต๑ความรู๎และประสบการณ๑เพื่อใช๎ในการวิเคราะห๑ป๓ญหา
9. สามารถสังเคราะห๑แนวทางหรือวิธีเพื่อปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาทั้งเรื่อง
ทั่วไปและด๎านวิชาการ/วิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ได๎อยําง
สร๎างสรรค๑
คะแนนเฉลี่ย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
10. สามารถทํางานกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ทั้งในฐานะผู๎นําหรือสมาชิกของ
กลุํม
11. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห๑ป๓ญหาและมีสํวนชํวยและเอื้อตํอการ
แก๎ป๓ญหาในกลุํม
12. ความรับผิดชอบในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
คะแนนเฉลี่ย
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งในการฟ๓ง การพูด การเขียน

ก่อนจัดการ
เรียนรู้ PBL

หลังจัดการ
เรียนรู้ PBL

4.06±0.68
4.28±0.67

4.36±0.60
4.46±0.65

4.48±0.54

4.66±0.52

4.27±0.63

4.49±0.59

3.78±0.68

4.42±0.57

3.82±0.69
3.72±0.76

4.38±0.64
4.52±0.58

3.77±0.71

4.44±0.60

3.84±0.68

4.52±0.61

3.66±0.66
3.74±0.63

4.36±0.63
4.38±0.67

3.75±0.66

4.42±0.64

4.14±0.67

4.50±0.61

4.10±0.65

4.52±0.61

4.10±0.71
4.11±0.67

4.50±0.61
4.51±0.61

4.06±0.59

4.48±0.58
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
14. สามารถเลือกใช๎รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุํมบุคคลที่
แตกตํางกันไป
15. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และการนําเสนอข๎อมูลสารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ย

ก่อนจัดการ
เรียนรู้ PBL
3.96±0.67

หลังจัดการ
เรียนรู้ PBL
4.38±0.60

4.08±0.67

4.48±0.58

4.03±0.64

4.45±0.59

จากคะแนนประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาแสดงให๎เห็นวําการจัดการเรียนรู๎ PBL
แบบกลุํมยํอยสามารถพัฒนาผลการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ของนักศึกษาได๎ โดยสามารถนําเสนอเป็นขั้นตอนในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ได๎ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการเตรียมการจัดการเรียนรู้ PBL แบบกลุม่ ย่อย
1.1 การสร้างโจทย์สถานการณ์
- กาหนดเนื้อหาหลัก
- กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2 จัดทาคู่มืออาจารย์ประจากลุ่มทีค่ รอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.3 จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 7 – 10 คน
1.4 จัดอาจารย์ประจากลุ่ม
1.5 จัดห้องเรียน

2. การสร้างแบบประเมิน
- แบบประเมินพฤติกรรมกลุม่ ย่อย
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน PBL
- แบบประเมินอาจารย์ประจากลุ่ม
- แบบประเมินโจทย์สถานการณ์

3. การดาเนินการจัดการเรียนรู้ PBL แบบกลุ่มย่อย
ระยะที่ 1 เปิดโจทย์สถานการณ์
- ขั้นตอนที่ 1 นิยามคาศัพท์
- ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาจากโจทย์สถานการณ์
- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความเชื่อมโยงของปัญหา
- ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมุตฐิ านที่เป็นสาเหตุของปัญหา จัดลาดับความสาคัญ
- ขั้นตอนที่ 5 ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาและเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
ระยะที่ 2 ศึกษาหาความรู้
- ขั้นตอนที่ 6 รวมรวบข้อมูลนอกกลุ่ม โดยต่างคนแยกย้ายกันศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
ระยะที่ 3 ปิดโจทย์สถานการณ์
- ขั้นตอนที่ 7 กลุม่ กลับมาพบกันใหม่ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน และสรุปเป็น
หลักการสาหรับการนาไปใช้ต่อไปในอนาคต
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4. การประเมินผล
- การประเมินผลโดยอาจารย์ประจากลุ่ม : การประเมินพฤติกรรมกลุ่มย่อย และรายบุคคลของนักศึกษา
- ผลสัมฤทธิก์ ารเรียน จากการทาข้อสอบก่อนและหลังเรียน
- การประเมินผลโดยนักศึกษา : ความเหมาะสมของบทบาทของอาจารย์ประจากลุ่ม และโจทย์
สถานการณ์
5. ทบทวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยสามารถประยุกต๑ใช๎เป็นสํวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตํางๆ โดยสามารถกําหนดเนื้อหาหลักและวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างโจทย๑สถานการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับรายวิชาให๎แกํ
นักศึกษาได๎ฝึกทักษะในการแก๎ป๓ญหา การผสานความรู๎เดิมซึ่งได๎เรียนมากํอนหน๎ารํวมกับการค๎น คว๎าข๎อมูลใหมํ
เพิ่มเติม การสื่อสารเพื่อนําเสนอความรู๎และความคิดเห็นของตนเองแกํผู๎อื่น และการทํางานเป็นทีมเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ในการแก๎ป๓ญหาจากโจทย๑สถานการณ๑ นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยยังทําให๎
บทบาทของอาจารย๑ผู๎ สอนเปลี่ย นไปเป็นผู๎ สนับสนุน การเรียนรู๎ โดยไมํได๎ส อนโดยตรงแตํสนับสนุนให๎เกิดการ
แก๎ป๓ญหาตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนด ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล๎องกันจากการจัดการเรียนการสอนรํวมกันโดยใช๎การจัดการเรียนรู๎ PBL
แบบกลุํมยํอย ซึ่งถูกริเริ่มในรายวิชาเวชศาสตร๑ทั่วไปสําหรับแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ 1 รํวมกับรายวิชาโภชนาการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรํวมกันตํอเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ทําให๎นักศึกษาสามารถบูรณาการการ
เกิดพยาธิสภาพของโรคและหลักการรักษาโรคทางเวชศาสตร๑รํวมกับการดูแลผู๎ปุวยตามหลักโภชนาการของโรค
นั้นๆ ได๎ โดยนักศึกษาสามารถอธิบาย เชื่อมโยงความเกี่ยวข๎องของป๓จจัยตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาชีพ
ป๓จจัยที่ทําให๎เกิดผลสําเร็จ ได๎แกํ การรํวมมือกันในการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยของ
อาจารย๑ผู๎สอนอยํางเป็นรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งใหมํในตอนแรก ได๎ รับการปรับปรุงเกิดเป็นการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ
ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งสามารถปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ นอกจากนั้นการ
แบํงป๓นประสบการณ๑ของผู๎ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL รวมถึงสถานที่ในการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุมํ ยํอยที่เพียงพอ ก็เป็นสํวนหนึ่งในการสํงเสริมให๎การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยประสบ
ผลสําเร็จ
อยํางไรก็ตามป๓ญหาที่พบในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย คือ ในกรณีที่มีนักศึกษาจํานวนมาก
จําเป็นต๎องใช๎อาจารย๑ประจํากลุํมจํานวนมากเพื่อให๎เพียงพอตํอการจัดนักศึกษากลุํมละ 7-10 คน ตํออาจารย๑
ประจํากลุํม 1 คน ซึ่งยังต๎องการการบริหารจัดการเวลาของอาจารย๑แตํละคนให๎ตรงกันในวันเปิดและปิดโจทย๑
สถานการณ๑อีกด๎วย นอกจากนั้นการจัดหาสถานที่ซึ่งต๎องใช๎ห๎องเรียนสําหรับกลุํมยํอยจํานวนมากเชํนกัน
ดังนั้นการแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้ น คือการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ และการเตรียมพร๎อม
ตามแตํละขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย จะทําให๎การจัดการเรียนรู๎ดําเนินไปอยํางราบรื่น

48

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

สรุป
การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยได๎ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบและนํามาใช๎อยํางเป็นขั้นตอน จาก
การให๎คําแนะนํา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผู๎ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน PBL และเป็นที่
ปรึกษาในชํวงเริ่มต๎น หลังจากนั้นได๎มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการระดมสมองระหวํางอาจารย๑ผู๎ ทําหน๎าที่
อาจารย๑ประจํากลุํมในการอภิปรายถึงป๓ญหาที่พบและนํามาปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให๎
เหมาะสมตามบริบทของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย และใช๎จัดการเรียนรู๎ในภาคการศึกษาถัดไป รวมถึงอาจารย๑ผู๎
มีประสบการณ๑ในการทําหน๎าที่อาจารย๑ประจํากลุํมยังมีการถํายทอดความรู๎ให๎แกํอาจารย๑ใหมํที่เข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่
อาจารย๑ประจํากลุํม เนื่องจากการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย๑ประจํา
กลุํมให๎เป็นเพียงผู๎สนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎แทนการเป็นผู๎สอนโดยตรง
นอกจากนั้นยังมีการถํายทอดรูปแบบการจัดการเรี ยนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย ให๎สามารถเข๎าถึงได๎งํายใน
รูปแบบคูํมือและข๎อมูลสําหรับดาวน๑โหลดในเวปไซต๑ของวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วยหลักการของ
PBL ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย และตัวอยํางโจทย๑สถานการณ๑ แบบประเมินสําหรับ
อาจารย๑ในการประเมินกระบวนการกลุํมยํอย ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษารายบุคคล และแบบประเมิน
สําหรับนักศึกษาในการประเมินบรรยากาศในการเรียนรู๎ โจทย๑สถานการณ๑ และอาจารย๑ประจํากลุํม การประเมิน
ดังกลําวจะนําไปสูํการปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอไป พร๎อมกันนี้ได๎มีการสร๎างแผนผังการจัดการ
เรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยที่เข๎าใจได๎งําย สามารถนําไปเป็นต๎นแบบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่
สนใจตามบริบทของรายวิชานั้นๆ ได๎
การจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่คาดหวัง ได๎แกํการ
ทําให๎นักศึกษาเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จากการประเมินผลการเรียนรู๎ของตนเองโดยนักศึกษาพบวําการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอย มีประสิทธิภาพ
ในการนํามาใช๎จัดการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตถุสงค๑ในการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรี ยนรู๎ของนักศึกษาได๎ จาก
คะแนนประเมินของผลการเรียนรู๎ที่เพิ่มขึ้นทุกด๎านหลังจัดการเรียนรู๎ PBL
การนําการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยมาจัดการบูรณาการรํวมกับรายวิชาที่สอดคล๎องกันเป็นอีก
หนึ่งความท๎าทายในการจัดการเรียนการสอนที่มุํงหวังให๎นักศึกษาเกิดความคิดรวบยอด สามารถบูรณาการองค๑
ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎รํวมกันในรายวิชาอื่นๆ ที่สอดคล๎องกันและมีเวลาเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน เชํน การสืบค๎น
ทางเวชศาสตร๑ทั่วไป จะเป็นสํวนหนึ่ งในการเสริมสร๎างความเข๎าใจในรายวิชาพรีคลินิกของนักศึกษาให๎มากขึ้น
นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู๎ PBL แบบกลุํมยํอยในอนาคต โดยบูรณาการรายวิชาพรีคลินิก และรายวิชาด๎าน
การแพทย๑ แผนไทยจะทําให๎ นั กศึกษาสามารถเชื่อมโยงและเปรี ยบเทียบโรคด๎านการแพทย๑แผนป๓จจุบันและ
การแพทย๑แผนไทยได๎ด๎วยความเข๎าใจ
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กรรมแผนไทย 2 ซึ่งนักศึกษาจะได๎ฝึกทักษะวิชาชีพการนวดไทยเพื่อรักษาโรคกับผู๎ปุวยจริงในแหลํงฝึกตลอดภาค
การศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสองวิชานี้ต๎องสุํมเลือกผู๎ปุวยหนึ่งรายเพื่อ เป็นกรณีศึกษา นักศึกษาต๎องใช๎
ความรู๎และทักษะปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาโรคด๎วยการสั่งจํายยาจากสมุนไพร และการ
นวดไทยแบบราชสํานัก ติดตามอาการ ประเมินผลการรักษา และนําเสนอกรณีศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผล
สํารวจความคิดเห็ นของนักศึกษาพบวํา นั กศึกษามีความพึงพอใจตํอกิจกรรมการเรียนในรูปแบบนี้ เนื่องจาก
สามารถบู ร ณาการความรู๎ จ ากสองวิช าเพื่อแก๎ ป๓ญหากรณีศึกษาได๎ การฝึ กปฏิบั ติกับผู๎ ปุว ยทําให๎ นักศึกษาคิ ด
แก๎ป๓ ญหาอยํ างเป็ น ระบบและมีความมั่น ใจในการสั่ งใช๎ยาและประเมินผลการรักษา การมอบหมายให๎ จัดทํา
กรณีศึกษาเพียงหนึ่งรายจากการเรียนสองวิชาเป็นการลดจํานวนงานมอบหมายลง นักศึกษาจึงสามารถจัดทํา
กรณีศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให๎ผู๎สอนได๎วางแผนการสอนรํวมกันเพื่อสํงเสริมสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร ดังนั้น การบูรณาการการเรียนวิชาภาคทฤษฎีกับวิชา
ฝึกทักษะวิชาชีพ นําจะเป็นรูปแบบการสอนที่สํงเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได๎
คาสาคัญ : 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

บทนา
วิทยาลั ย การแพทย๑ แผนไทย มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี มุํงเน๎น ผลิ ต บัณ ฑิตนั กปฏิบั ติ
(Hands-on) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน๎มโลก (Mega trends) และมีความพร๎อมในการให๎บริการด๎าน
สุขภาพในอุตสาหกรรมการแพทย๑ครบวงจร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยตามยุ ทธศาสตร๑ การพัฒ นาอุต สาหกรรมไทย 4.0 มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ พ.ศ.2554 กําหนดให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑ต๎องมีความรู๎และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชนด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย ซึ่งประกอบด๎วย เวชกรรม แผนไทย เภสัชกรรม
แผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ๑ การผลิตบัณฑิตให๎มีสมรรถนะดังกลําว ผู๎สอนต๎องให๎ความรู๎ใน
ภาคทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาในชั้นเรียนกํอน แล๎วจึงจัดให๎มีการฝึกปฏิบัติกับผู๎ปุวยจริงในแหลํงฝึก
หรือในสถานประกอบการ อยํางไรก็ตาม รายวิชาภาคทฤษฎีอาจมีข๎อจํากัดที่ทําให๎ไมํสามารถจัดการสอนที่สํงเสริม
ทักษะปฏิบัติในสถานการณ๑จริงแกํนักศึกษาได๎ ซึ่งจะสํงผลให๎นักศึกษาขาดประสบการณ๑ในการบูรณาการความรู๎
ภาคทฤษฎีรํวมกับทักษะปฏิบัติเพื่อแก๎ป๓ญหาสุขภาพของผู๎ปุวยในสถานการณ๑จริง
วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร เป็นวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิต เป็นวิชาทฤษฎีที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการในการสั่งใช๎ยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแหํงชาติ เพื่อรักษาโรคในระบบตํางๆของรํางกาย รวมถึงการประเมินผลการรักษา การเกิดอาการไมํ
พึงประสงค๑จากการใช๎ยา และการวิเคราะห๑ป๓ญหาทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษาประยุกต๑ใช๎ความรู๎
ที่ได๎รับจากการเรียนวิชานี้ เพื่อสั่งใช๎ยาสมุนไพรตามหลักวิชาการได๎ อยํางถูกต๎องและเหมาะสม วิชานี้เปิดสอนมา
ตั้งแตํปีการศึกษา 2558 ผู๎สอนจัดให๎มีกิจกรรมแบบ active learning เพื่อกระตุ๎นให๎นักศึกษามีสํวนรํวมกับ
กิจ กรรมในชั้น เรีย น และสํงเสริมการเรี ย นรู๎ ด๎วยการมอบหมายงานกลุํ มให๎นักศึกษาวิเคราะห๑ กรณีศึกษาจาก
สถานการณ๑สมมุติ แม๎วําผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 จะพบวํานักศึกษาเกิดการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ของรายวิชา อยํางไรก็ตาม นักศึกษายังขาดประสบการณ๑ในการประยุกต๑ใช๎ความรู๎เพื่อ
แก๎ป๓ญหาสุขภาพของผู๎ปุวยในสถานการณ๑จริง ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนั้นการปรับปรุง
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รายวิชาโดยการจัดให๎นั กศึกษาได๎ฝึกทักษะการสั่ งจํายยาให๎ แกํผู๎ปุวยจริง โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียน
รํวมกับผู๎สอนในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให๎นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทฤษฎีนี้ ได๎พัฒนา
ทักษะวิชาชีพด๎านเภสัชกรรมแผนไทย มีความมั่นใจและสั่งใช๎ยาได๎อยํางถูกต๎อง สามารถประเมินและติดตาม
ผลการรักษาได๎ ซึ่งทักษะดังกลําวนี้เป็นจุดประสงค๑หลักของวิชานี้ และเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของบัณฑิตสาขา
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัณฑิต

วิธีการดาเนินงาน
เพื่อสํงเสริมอัตลักษณ๑ของบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน
การเป็น “นักปฏิบัติมืออาชีพด๎านวิทยาศาสตร๑สุขภาพ” วิทยาลัยฯ จึงได๎ระดมสมองเพื่อกําหนดประเด็นความรู๎
และรูปแบบการสอนที่สอดคล๎องและสํงเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพด๎านวิทยาศาสตร๑สุขภาพ โดย
มุํงเน๎นค๎นหารูปแบบการสอนที่พัฒนาให๎นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู๎และทักษะในด๎านการแพทย๑แผนไทย
และวิทยาศาสตร๑สุขภาพในการแก๎ป๓ญหาสุขภาพให๎แกํประชาชน ขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบด๎วย
1. แตํงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู๎ เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดการความรู๎ ประจําปี
การศึกษา 2559 เพื่อดําเนินการเสาะแสวงหาองค๑ความรู๎ด๎านการผลิตบัณฑิต
2. สํารวจประเด็นป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย๑ผู๎สอนในการประชุมฝุายวิชาการและ
วิจัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งพบวําป๓ญหาในการจัดการเรียนการสอนสํวนหนึ่ง
คือการขาดการวางแผนรํวมกันของผู๎รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ทําให๎
ขาดการบูรณาการรํวมกันระหวํางรายวิชา และขาดกิจกรรมการสอนที่สํงเสริมความสามารถของ
นักศึกษาในการคิดอยํางเป็นระบบเพื่อบูรณาการความรู๎จากรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง ขาดการบูรณาการ
ระหวํางรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติการ ทําให๎ขาดการเชื่อมโยงความรู๎เพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎ และ
ในรายวิชาทฤษฎียังขาดการกิจกรรมที่สํงเสริมประสบการณ๑จริงให๎แกํนักศึกษา
3. กําหนดผู๎สอนเพื่อเป็น กลุ มเปาหมายในการอบรมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บู ร ณาการระหวํางรายวิช าทฤษฎี กับรายวิช าปฏิบัติการหรือรายวิช าฝึ กทักษะวิช าชีพ ซึ่งในการ
ดําเนินการครั้งนี้ได๎คัดเลือกผู๎สอนจํานวน 6 ทําน ที่สอนในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรม
แผนไทย 2 ซึ่งเป็นวิชาฝึกทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย๑แผนไทย
ประยุกต๑บัญฑิต และผู๎สอนจํานวน 1 ทําน จากรายวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นวิชา
ภาคทฤษฎีสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑บัญฑิต เชํนกัน และเปิด
สอนในภาคการศึกษาเดียวกัน เป็นกลุํมเปูาหมายเพื่อนํารํองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
การนี้
4. เสาะแสวงหาความรู๎ จ ากบุ คลากรภายในองค๑กร โดยการจั ดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎ ระหวํา ง
อาจารย๑ ผู๎ส อนที่มีองค๑ความรู๎ และประสบการณ๑ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ โดย
คณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู๎ ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 และมอบหมายอาจารย๑ที่ผํานการฝึกอบรมและประยุกต๑ใช๎กระบวนการเรียนการ
สอนด๎วยนวัตกรรมการจัดการด๎านการศึกษารูปแบบ STEM, CDIO, Finland Model และ S-PASS
นําความรู๎ ที่ได๎จากการฝึกอบรมและประสบการณ๑จากการประยุกต๑ใช๎ในการสอน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในกลุํมอาจารย๑ผู๎สอน เพื่อให๎นําความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
การระหวํางรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติการหรือวิชาฝึกทักษะวิชาชีพ
5. ผู๎สอนที่เป็นกลุํมเปูาหมาย นําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎โดยการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร และวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 ที่จะเปิดสอน
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ในภาคการศึกษา 1/2560 รํวมกัน โดยมีเปูาหมายคือสํงเสริมความสามารถของนักศึกษาในการ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ค วามรู๎ จ ากทั้ ง สองรายวิ ช าในการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การตรวจ
วินิจฉัยโรคด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย การวางแผนการรักษา และการรักษาด๎วยเภสัชกรรมแผน
ไทย และหัตถเวชกรรมแผนไทย รวมถึงการติดตามและการประเมินผลการรักษา
6. สรุปผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ๑อักษรในรูปแบบคูํมือการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ วิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพรและวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหั ตถเวชกรรมแผน
ไทย 2 และเผยแพรํตํอผู๎สนใจภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ผํานเว็บไซต๑ของวิทยาลัยฯ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดําเนินงานเพื่อจัดการความรู๎ของวิทยาลัยฯ เริ่มจากการจัดประชุมฝุายวิชาการและวิจัย หลังจาก
รับ ทราบป๓ ญหาในการจั ดการเรี ย นการสอน และกําหนดประเด็ นความรู๎ แล๎ ว วิท ยาลั ยฯจึ งได๎จัดประชุมเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ โดยการเชิญ อาจารย๑ ที่ผํ านการฝึ กอบรมและประยุก ต๑ใ ช๎ก ระบวนการเรี ยนการสอนด๎ว ย
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
การดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในสองรายวิชานี้ เริ่มจากการ
ประชุมรํวมกันระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนทั้งสองรายวิชาเพื่อกําหนดวัตถุประสงค๑ในการบูรณาการรายวิชารํวมกัน มี
การกําหนดรูปแบบการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การจัดทํารายงาน การประเมินผล และการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษา รํวมกันกํอนเปิดภาคการศึกษา จากนั้นจัดทําแผนการสอนและรํวมกันชี้แจงตํอนักศึกษาในวัน
แรกของการเปิดภาคเรียน ตัวอยํางกรอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสองรายวิชา แสดงดังภาพที่ 2
โดยนักศึกษาได๎รับการมอบหมายให๎รายงานผลการรักษาผู๎ปุวยหนึ่งรายตั้งแตํเริ่มรักษาไปจนสิ้นสุดการรักษา และ
จัดทํารายงานกรณีศกึ ษาจํานวนหนึ่งฉบับที่มีการบูรณาการความรู๎จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย
2 (กรอบซ๎ายมือ) และวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร (กรอบขวามือ)
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ภาพที่ 2 กรอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร (ขวามือ) และ
วิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 (ซ๎ายมือ)
การติดตามนักศึกษาเพื่อประเมินการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ของรายวิชา ได๎แกํ ความสามารถในการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร และวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2 จะถูก
ประเมินแบบ formative assessment ด๎วยแบบประเมินการปฎิบัติงานแบบ rubrics และประเมินจากการเขียน
รายงานกรณีศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอนพบวํา นักศึกษาสามารถประยุกต๑ใช๎
ความรู๎จากรายวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎี ในการวางแผนการรักษาและการสั่ งใช๎ยาใน
ผู๎ ปุ ว ยจริ ง จากแหลํ ง ฝึ ก ที่ จั ด การสอนโดยวิ ช าฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ หั ตถเวชกรรมแผนไทย 2 ได๎ นั กศึ ก ษาได๎ รั บ
ประสบการณ๑ตรงจากการสั่ งใช๎ย าตามอาการของผู๎ ปุว ย ได๎ฝึกอธิบายข๎อบํงใช๎ ข๎อควรระวังและอาการไมํพึง
ประสงค๑จากการใช๎ยา และสามารถเชื่อมโยงการรักษาด๎วยยาจากสมุนไพร กับการนวดไทยเพื่อบําบัดรักษาได๎อีก
ด๎วย ภาพที่ 3 แสดงตัวแผนการรักษาผู๎ปุวยโดยการบูรณาการความรู๎ด๎านเภสัชกรรมแผนไทยจากวิชาการประเมิน
การใช๎ยาสมุนไพรเพื่อสั่งใช๎ยาและการรักษาด๎วยยาจากสมุนไพรในผู๎ปุวยจริง รํวมกับความรู๎ด๎านหัตถเวชกรรมแผน
ไทย จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2

ภาพที่ 3 แผนการรักษาผู๎ปุวยโดยการบูรณาการความรู๎จากวิชาการประเมินการใช๎ยาสมุนไพร รํวมกับ
ความรู๎ จากวิชาฝึกทักษะวิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 2
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เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาได๎ รั บ มอบหมายให๎ ติ ด ตามผู๎ ปุ ว ยไปจนสิ้ น สุ ด การรั ก ษา ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง ได๎ รั บ
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
น๎อยแตํสามารถบูรณาการความรู๎ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให๎งานที่ได๎รับมอบหมายมีคุณภาพและกระตุ๎นให๎เกิด
แรงจูงใจของผู๎เรียนตํอการจัดทําผลงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีกับรายวิชาปฏิบัติในครั้งนี้
ยังกระตุ๎นให๎นักศึกษาเกิดความสนใจในการติดตามผลการรักษาและสามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเภสัชกรรมแผน
ไทยและหัตถเวชกรรมแผนไทยเพื่อรักษาผู๎ปุวยอยํางเป็นระบบได๎อีกด๎วย
การบู รณาการสองรายวิช านี้ ทําให๎ ผู๎ ส อนได๎มีโอกาสวางแผนการจัดการเรียนการสอนและออกแบบ
กิจกรรมการสอนรํว มกัน ถือเป็นการสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางเพื่อนรํวมงาน การทํางานรํว มกันทําให๎
สามารถมองเห็นประเด็นที่เป็นจุดอํอนของนักศึกษาและรายวิชา ซึ่งจะนําไปสูํการปรับปรุงเพื่อให๎การจัดการเรียน
การสอนในครั้งตํอไปดีขึ้น และนําไปสูํการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกรอบการสอนใน
รูปแบบฟินแลนด๑ (Finland model) ที่มุํงเน๎นการสร๎างทีมผู๎สอนที่เข๎มแข็งเพื่อให๎หลักสูตรมีคุณภาพ

สรุป
การจัดการความรู๎ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาภาคทฤษฎี กับวิชาภาคปฏิบัติ
การหรื อวิชาฝึ กทักษะวิช าชีพในครั้ งนี้ สามารถเพิ่มประสบการณ๑ให๎ แกํนักศึกษาในการฝึ กประยุกต๑ใช๎ความรู๎
ภาคทฤษฎีเพื่อแก๎ป๓ญหาสุขภาพให๎กับผู๎ปุวยจริงได๎ ซึ่งนอกจากจะสํงเสริมการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพด๎านวิยา
ศาสตร๑สุขภาพแล๎ว ยังได๎พัฒนากระบวนการคิดอยํางเป็นระบบ การแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎า และทักษะผู๎เรียนใน
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ศาตวรรษที่ 21 ซึ่งหากมีการนํ าไปประยุ กต๑ใช๎ในวงกว๎าง จะนําไปสูํ การพัฒ นานักศึกษาให๎ เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค๑ได๎
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บทสรุป
นวัตกรรมใหมํของการสร๎างสรรค๑จิตรกรรมฝาผนัง 3 มิติที่เกิดจากการพัฒนาดัดแปลงภาพปริศนาธรรมใน
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยศิลปะรัตนโกสินทร๑ที่ปรากฏมีภาพปริศนาธรรมในชํวงสมัยรัชกาลที่ 4 กับภาพปริศนา
ธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณของทํานพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวั ดสุราษฎร๑ธานี โดย
นํ า มาสร๎ า งสรรค๑ อ งค๑ ป ระกอบใหมํ ใ ห๎ เ กิ ด เป็ น 3 มิ ติ เสมื อ นจริ ง ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมคํ า สอนของ
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
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการสืบสานสร๎างสรรค๑ศิลปวัฒนธรรมไทย
นวัตกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปริศนาธรรมเรื่องอริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ได๎แกํ ทุกข๑ สมุทัย
นิโรธ และมรรค เกิดจากการพัฒนาภาพปริศนาธรรมที่มีอยูํเดิม 2 มิติ ให๎ทันสมัย รับกับการถํายภาพด๎วยการ
สร๎างสรรค๑องค๑ประกอบใหมํเกิดภาพ 3 มิติ เพื่อให๎ผู๎คนมีสํวนรํวมและเป็นสํวนหนึ่งของผลงาน อันมีผลตํอการรับรู๎
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า เกิดประโยชน๑ในการนํา ไปใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎คน 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.
คาสาคัญ : นิธิป๓ญญา นวัตกรรม ปริศนาธรรม พุทธมหาเจดีย๑ วัดป๓ญญานันทาราม

บทนา
ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นผลงานที่มีคุณคําทางด๎านสุนทรียศาสตร๑ การศึกษาวิจัย
วิเคราะห๑ ตีความหมายจากภาพจิตรกรรม เป็นการฉายภาพสะท๎อนให๎เห็นถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า
คติความเชื่อ และประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของผู๎คน ชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งผลงานเหลํานี้ถือเป็น
พุทธศิลป์อันทรงคุณคําแกํการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานและสืบทอดให๎คงอยูํและรํวมสมัยในสังคมป๓จจุบัน
ปริศนาธรรม ที่พบในจิตรกรรมฝาผนังจะแสดงภาพให๎ขบคิด ถึงความหมายของภาพ ซึ่งมักจะเป็นภาพใน
ธรรมที่มีข๎ออุปมาอุปไมย ภาพปริศนาธรรมมักจะมีรูปแบบการเขียนรูปสืบทอดสืบตํอๆกันมา จึงสามารถทราบได๎
แนํชัดวํา ภาพนี้คือธรรมข๎อใดหรือบางทีก็มีจารึกระบุไว๎อยํางแนํชัด
จิ ต รกรรมฝาผนั ง สร๎ า งสรรค๑ จ ากสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรมให๎ ป รากฏออกมาเป็ น รู ป ผลงานที่ ส มบู ร ณ๑ ด๎ ว ย
สุนทรียภาพ อันเกิดจากความพากเพียรและพลังแหํงความดลใจของชํางโบราณ จะต๎องมีจิตใจที่เพํงพิศในการ
สร๎างสรรค๑เพื่อให๎เกิดสมาธิและจินตนาการ(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 ดัง ปรากฏการเขียนภาพปริศนาธรรมของ
ขรัวอินโขํง วาดไว๎ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ถือวําเป็นแนวคิดสําคัญของพุทธศิลป์ที่ได๎สืบสานสร๎างสรรค๑
ตํอเนื่องจนถึงป๓จจุบัน

58

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ความโดดเดํ น ของภาพที่ว าดโดยขรั ว อิ นโขํง คือการริเริ่ มใช๎เ ทคนิคการวาดภาพตามหลั กทัศนี ยวิทยา
(perspective) แบบตะวันตก ท๎องฟูามีมิติจริง รวมถึงการใช๎สีอํอนแกํ มีแสงเงา ทําให๎ภาพมีระยะใกล๎ไกล ลึกตื้น
ดูเหมือนจริง (วิไลรัตน๑ ยังรอด และธวัชชัย องค๑วุฒิเวทย๑ , 2559: 25) ซึ่งการสร๎างสรรค๑รูปแบบของขรัวอินโขํง ถือ
วําเป็นแนวทางการวาดภาพปริศนาธรรม ที่มีความแปลกใหมํและนําสนใจ เป็นการก๎าวข๎ามกรอบและกฎเกณฑ๑
การวาดแบบแนวจารีตประเพณี จึงเป็นแนวทางและจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด๎านเนื้อหาและรูปแบบ
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 เพื่อติดตั้งรอบป๓ญญาของเจดีย๑
พุทธคยา(สถานที่ตรัส รู๎)วัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ที่มีเอกลักษณ๑ของประเทศไทย เพื่อสอดรับกับการ
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 ชํางเหลํานั้นได๎สอนให๎คนพื้นเมืองเรียนรู๎ จนสามารถ
สร๎างศิลปะขึ้นเองได๎ (สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2529: 3443)
จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึ งต๎องการศึกษาวิจัย 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 เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานภาพปริศนาธรรม 3 มิติ ติดตั้ง
ภายในเจดีย๑พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)รอบที่ 2 (ปัญญา)วัดป๓ญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี และเพื่อสอดรับกับ
การสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมํในการถํายภาพและให๎ผู๎คนมีปฏิสัมพันธ๑กับผลงาน นําไปสูํการเกิดผลตํอการรั บรู๎ทาง
หลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาที่ดีขึ้น และเป็นการสร๎างพุทธศิลป์ ให๎เกิดขึ้นในวัด ชุมชน สังคม
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วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยสร๎างสรรค๑ได๎ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังตํอไปนี้
1) การสารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สํารวจและศึกษาเอกสารและงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่
เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อเป็นความรู๎พื้นฐาน 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 เพื่อนําไปสูํการ
สร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติและจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ
3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ (24 ชิ้นงาน)
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. นํ าข๎อมูล สรุ ป การวิเคราะห๑ ตีความหมาย สั ญลั กษณ๑ของการแสดงออกภาพปริศนาธรรมใน
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ของสมั ย รั ตนโกสิ น ทร๑ (รั ช กาลที่ 1-9) ที่ ส ะท๎อ นหลั กธรรมคํ าสอนของพุท ธศาสนามาสูํ ก าร
สร๎างสรรค๑
2. การสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติ และจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ มีรูปแบบเสมือนจริงไมํ
จํากัดเทคนิค มีลักษณะตามความคิดเห็นเฉพาะตน เพื่อให๎เหมาะสมกับแนวเรื่อง อริยสัจจ๑ 4
3. ประเมินผลและตรวจสอบการสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติ ด๎วยตนเองและผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ปรับปรุงแก๎ไขและขยายผลงานจิตรกรรมปริศนาธรรม 3 มิติ
ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบ
- แตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญ พิจารณาผลงานการสร๎างสรรค๑ผลงานจินตภาพสมมติ
และการสร๎างสรรค๑จิตรกรรมภาพปริศนาธรรม 3 มิติ เพื่อนําไปปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
4) ขั้นเสนอผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ โดยการนําเสอนผลงาน 24 ผลงาน ขนาด 250X 350 เซนติเมตร
ติด ตั้ ง ภายในเจดี ย๑ พุ ทธคยา(สถานที่ต รั ส รู๎ ) วั ด ป๓ ญญานั น ทาราม จั ง หวั ดปทุ ม ธานี และผู๎ ช มมีสํ ว นรํ ว มและมี
ปฏิสัมพันธ๑กับผลงาน อันมีผลตํอการรับรู๎ทางพุทธศาสนาที่ดีขึ้นกับผู๎คน สังคม ชุมชน
แนวทางการสร้างสรรค์นวัต กรรม โดยใช๎ศิลปะ(สุนทรียะ) และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีเ ป็น ฐาน แสดงถึง ที่มา การศึกษาข๎อมูล ภาพปริศนาธรรมในสมัยรัตนโกสิ นทร๑ และ ที่ เ ป็น การ
สร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยการจัดสรรองค๑ประกอบใหมํ ของสัญลักษณ๑ปริศนาธรรม (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 ทุกขนิโ รธ ทุก ขนิโรธคามินีปฏิปทา) ที่มีความดี ความงาม ความจริงและเป็นการสืบสาน
สร๎างสรรค๑ เผยแพรํภาพปริศนาธรรมไทย
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นิธิปัญญา : นวัตกรรมปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม

ที่มา

-การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝา
ผนังภาคใต้(รัชกาลที่ 1-9)
-ภาพปริศนาธรรมโรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธาร
น้าไหล สวนโมกขพลาราม

ลักษณะเฉพาะ
1.รูปแบบ

2. เทคนิคเชิงช่าง

3. เนื้อหาสาระ 4. คติความเชื่อ
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์

ที่เป็น

การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาพปริศนาธรรม
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี)
-สัญลักษณ์ของการแสดงออก -การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ใหม่-ความคิดเห็นส่วนตัว
-เทคนิคการสร๎างภาพลวงตา (3 มิติ)
-มุมมองทัศนมิติ (Perspective)
-ความงามทางสุนทรียภาพ
การสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรม(อริยสัจจ์4)

ที่ไป

(ติดตั้งเจดีย์พุทธคยา วัดปัญญานันทาราม)

6. สัญลักษณ์ของการแสดงออก

-หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
อริยสัจจ์ 4 (ความจริงอันประเสริฐ)
(ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา)

ผู้ชม สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในผลงานและ
นาไปสู่ความความดี ความงาม ความจริง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการวิเคราะห๑ ตีความหมาย ภาพปริศนาธรรมในภาคใต๎ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา และภาพ
ปริ ศ นาธรรม โรงมหรสพทางวิ ญ ญาณ วั ด ธารน้ํ า ไหล สวนโมกขพลาราม ที่ ส ะท๎ อ นหลั ก ธรรมคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา (ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ๑ อริยสัจจ๑ 4)

ภาพที่ 1 ภาพปริศนาธรรมในภาคใต๎ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 2 ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ วัดธารน้ําไหล สวนโมกขพลาราม
1. รูปแบบ มีรูปแบบการจัดองค๑ประกอบและการแสดงออก คล๎ายคลึงกับชํางหลวงภาคกลาง ดังเชํน วัด
บวรนิเวศวิหาร มีอิสระในการแสดงออกของเนื้อหา โดยแบํงเป็นตอน สร๎างความสัมพันธ๑กลมกลืนด๎วยเนื้อหาและ
องค๑ประกอบศิลป์ และสีสัน บรรยากาศกลมกลืนกันและมีการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒ นธรรมทั้ ง
รูปแบบไทยประเพณี ศิลปะจีน ศิลปะตะวันตก ศิลปะท๎องถิ่นภาคใต๎
2. เทคนิค เชิงช่า ง มีการสร๎ างความกลมกลื นทั้งภาพของการใช๎สี มีระยะมิติ ลึ กตื้น กลมนูน และเป็น
เอกภาพทํา ให๎ มี บ รรยากาศความสมบู ร ณ๑ข องเนื้อ หา และการประยุ กต๑ เทคนิค วิทยาศิล ปะตะวั นตกกับ แบบ
จิตรกรรมไทยประเพณีเกิดบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกและมีความเหมือนจริงมากขึ้น
3. เนื้อหาสาระ มีเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาตามคติความเชื่อและความศรัทธาที่มีมาแตํ
โบราณ เพื่อให๎ประชาชนพบเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจะได๎รับรู๎ขบคิดและเกิดความคิดวิเคราะห๑ ตีความเพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า ดังปรากฏภาพปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ๑ และวรรณกรรม
ท๎องถิ่นภาคใต๎ อันจะนําไปสูํความเข๎าใจในอริยสัจจ๑ 4 และเป็นการเตือนสติให๎อยูํในความไมํประมาทในการดําเนิน
ชีวิต
4. คติความเชื่อ ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎าเป็นหลัก และมี ความหลากหลายของคติความเชื่อ
ผสมผสานในภาพปริศนาธรรม เชํน คติความเชื่อของวัฒนธรรมจีน คติความเชื่อท๎องถิ่นภาคใต๎ ซึ่งมีจุดมุํงหมายที่
แสดงให๎เห็นถึงเหตุแหํงการเกิดทุกข๑ ทางดับทุกข๑ มรรคผลของการดับทุกข๑
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ จะไมํมีกฎเกณฑ๑ตายตัว มีอิสระในการแสดงออกการสร้างสรรค์รูปทรงและมี
ความเป็นเอกภาพกับ เนื้อหา แตํใช๎วิธีการเพิ่มและลดขนาดของของรูปทรงตามความสําคัญของเนื้อหา ในแตํละ
ชํองภาพจบเป็นตอนในแตํละผนัง แตํมีสัมพันธภาพตํอเนื่องโดยรวมของเนื้อหาภาพ
6. สัญลักษณ์ ของการแสดงออก ของรูปทรงในภาพปริศ นาธรรมเป็นโครงสร๎างในการแสดงออกของ
อารมณ๑ตามแนวเรื่องในงาน เป็นจุดนําผู๎ดูให๎เข๎าถึงเนื้อหาภายในผลงาน
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สรุปสัญลักษณ์ของการแสดงออก แนวเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
รูปธรรม
สัญลักษณ์
เนื้อหา
อารมณ์ (แนวเรื่อง)
กบกลืนช๎าง
โลภะ (โลภ) กลื น ชาติ ( ความคิ ด ) ความทะยานอยากในกาม
(รูปทรงสิ่งมีชีวิต) อยากไร๎ ขี ด จํ า กั ด (ความสุ ข ในการ (ความสุขในการได๎มาจาก
ความทะยานอยาก ได๎มาโดยไมํเพียงพอ ความอยากได๎ ความโลภ)
อารมณ๑ทางความคิด
ช๎างกลืนน้ํ า 3 สระ ชาติ (ความคิ ด ) กลื น กิ น กิ เ ลส คื อ ความสุ ข ในการเสพกิ เ ลส
(รูปทรงสิ่งมีชีวิต) ความทะยานอยากในกาม ได๎ แ กํ นํามาซึ่งอยาก ยึดหลง
ความทะยานอยาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
งู (โทสะ) กลืนกบ
(การกิน)

โทสะ (โกรธ) กลืน โลภะ (โลภ) กลืน โทสะ เชื่ อ มตํ อ กั บ กิ เ ลส
กิเลส (อยากยึดหลง)
ทั้ ง หลายอยํ า งไมํ สิ้ น สุ ด
(อยาก ยึด หลง)

นกไส๎ (โมหะ)
กลืนงู (โทสะ)
(การกิน)

โมหะ (ความหลง) กลื น งู (โทสะ) ความหลงนํ า มาซึ่ ง กิ เ ลส
กลืนกบ (โลภะ) กลืนชาติ (ความคิด) ทั้งหลาย และความคิดผิด
(โมหะ)

ต๎นอ๎อ (รํางกายของ
มนุ ษ ย๑ ) หนู 4 ตั ว
(ชาติ ชรา พยาธิ
มรณะ)

รํ า ง ก า ย ข อ ง ม นุ ษ ย๑ ที่ ไ มํ มี แ กํ น ความไมํ เ ที่ ย งของสั ง ขาร
ประกอบด๎ ว ยกิ เ ลส และมี ค วามแกํ ของมนุ ษ ย๑ ความเสื่ อ ม
เจ็ บ ตาย เบี ย ดเบี ย นแทะเป็ น นิ จ สลาย (ไตรลักษณ์)
(หนูนา 4 ตัว)

ภาพที่ 3 สรุปสัญลักษณ๑ของการแสดงออก แนวเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
แนวคิ ด นํ า ผลการการวิ เ คราะห๑ ภาพปริ ศ นาธรรม มาสร๎ า งสรรค๑ ง านจิ ต รกรรมปริ ศ นาธรรม 3 มิ ติ ด๎ ว ย
องค๑ประกอบใหมํ เพื่อติดตั้งเจดีย๑พุทธคยา(สถานที่ตรัสรู๎)วัดป๓ญญานันทาราม เพื่อให๎เกิดผลตํอการรับรู๎ หลักธรรม
คําสอนของพุทธศาสนา ของผู๎พบเห็น สังคม ชุมชนได๎ศึกษา มีสํวนรํวมและเป็นสํ วนหนึ่งในผลงาน เพื่อนําไปสูํ
ปัญญา(อริ ยสัจจ์ 4) เกิดการรู๎จ ริง -รู๎แจ๎ง-รู๎ ด๎ว ยตนเอง 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 6 อินทรีย๑ (อายตนะ 6)

ภาพที่ 5 แมํน้ําตัณหา

ภาพที่ 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 เพื่อให๎เกิดป๓ญญาที่สงบเงียบริมลําธาร 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
ปฏิ บั ติ สูํ ค วามสุ ข และผลงานได๎ ส ร๎ า งปฏิ สั ม พั น ธ๑ กั บ คนมี สํ ว นรํ ว มในผลงาน เกิ ด การรั บ รู๎ ป ริ ศ นาธรรมทาง
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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 มิติและมีความเป็น วิทยาศาสตร์(การแก๎ป๓ญหาการรับรู๎ที่
ดีขึ้น) คณิตศาสตร์(การวิเคราะห๑ เปรียบเทียบ) เทคโนโลยี(การใช๎แสง-เงาจากเทคโนโลยีมาเป็นสํวนรํวมในงาน)
เพื่อให๎ผู๎คนมีสํวนรํวมและเป็นสํวนหนึ่งของผลงาน เป็นการชักนําให๎คนได๎รับรู๎ถึง ความงามของสี แสง รูปรําง
รูปทรง การจัดวางองค๑ประกอบของภาพที่ให๎ สุนทรียภาพ อันมีผลตํอการรับรู๎หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎า
เกิดประโยชน๑ในการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎คน สังคม ให๎มี ความงาม ความดี ความจริง ซึ่ ง เป็ น การ
ถํ า ยทอดไปสูํ แ นวความคิ ด ใหมํ ที่ ทํา ให๎ เ กิ ด ประโยชน๑ ตํ อ สั ง คม และสามารถสแกน QR code โปสเตอร๑
ประกอบภาพติดตั้ง และหนังสือคูํมือ (สืบค๎นข๎อมูลเพิ่มได๎จาก www.Dhrma.Mystical.3D) จากโทรศัพท๑ก็จะ
สามารถศึกษาข๎อมูลได๎โดยงําย เพื่อ ดูการบรรยายความหมายของภาพปริศนาธรรมในแตํละภาพจาก 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.
วรรณิภ า ณ สงขลา.2534. จิ ต รกรรมไทยประเพณี ชุดที่ 001 เล่มที่ 2 วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อัมรินทร๑
พริ้นติ้งกรุ๏พ.
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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.
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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
1
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
อาจารย๑ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทสรุป
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ เปิดทําการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี มี
รายวิชาโครงงานเป็นรายวิชาชีพสุดท๎ายที่นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนกํอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งใน
รายวิชาดังกลําวประสบป๓ญหาในหลายเรื่องเชํน นักศึกษาเสนอหัวข๎อโครงงานไมํ มีความเหมาะสมกับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทําโครงงานไมํบรรลุผลตามระยะเวลาที่กําหนด โครงงานบางโครงงานล๎มเหลวไมํ
สามารถดําเนินการตํอไปให๎จบโครงงาน หรือการขาดอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานที่เหมาะสม ฯลฯ
เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว 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
พบวํ า กิ จ กรรมทั้ ง หมดเป็ น การสร๎ า งบรรยากาศที่ สํ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ข องนั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย๑ ให๎เกิดการแบํงป๓นความรู๎ซึ่งกันและกัน นักศึกษามีความสําเร็จในการทําโครงงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ผํานมา สํงผลให๎จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีที่ผําน(ปีการศึกษา 2559) มีจํานวน 21 คนสูงกวําจํานวนผู๎สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่มีจํานวนเพียง 13 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 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.
คาสาคัญ : การจัดการความรู๎, โครงงาน, Knowledge Management, Project

บทนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี เริ่มทําการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๔๙๕ และปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได๎
เปิดทําการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก จวบจนถึงป๓จจุบันได๎เปิดการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง
เรือนและการออกแบบ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และมี
รายวิชาโครงงาน (Project) เป็นรายวิชาชีพสุดท๎ายที่ นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนกํอนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เป็นรายวิชาที่บูรณาการองค๑ความรู๎ที่ได๎เรียนมาตั้งแตํปีที่ 1-4 เพื่อนําความรู๎มาทําโครงงาน เพื่อเป็นสํวน
หนึ่ ง ของการศึก ษาตามหลั กสู ต ร ปี ที่ผํ า นมาประสบป๓ ญหาในการที่ นัก ศึ กษาเสนอหั ว ข๎อ โครงงานไมํ มี ความ
เหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาทําโครงงานไมํบรรลุผลตามระยะเวลาที่กําหนด โครงงานบาง
โครงงานล๎มเหลวไมํสามารถดําเนิน การตํอไปให๎ จบโครงงาน หรือการขาดอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานที่
เหมาะสม ฯลฯ สํงผลให๎นักศึกษาบางสํวนไมํสําเร็จการศึกษา บางสํวนทิ้งโครงงานไมํกลับมาศึกษาตํอ
การใช๎แนวคิดการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้น ๆ วํา KM นั้นก็คือแนว
ทางการบริ ห ารแนวทางการทํางานภายในองค๑กรเพื่อทําให๎ เกิดการนิยาม ความรู๎ขององค๑กรขึ้น และทําการ
รวบรวม, สร๎าง, และกระจายความรู๎ขององค๑กร ไปให๎ทั่วทั้งองค๑กรเพื่อให๎เกิดการตํอยอดของความ รู๎, นําความรู๎ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ รวมถึงกํอให๎เกิดวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ภายในองค๑กรขึ้น คือ การรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํ
ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนในองค๑กรสามารถเข๎าถึงความรู๎
และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ นําความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน ให๎เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ความรู๎ ทางทีมผู๎ ดําเนิ น การได๎นํ าแนวทางของที่เครือบริษัทซีเมนต๑ไทย (SCG)
ความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับมาประยุกต๑ใช๎ในครั้งนี้

ที่ได๎ดําเนินการและประสบ

จากข๎อความที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎น ทางทีมผู๎ดําเนินการมีความคาดหวังวําการประยุกต๑ใช๎แนวคิดการ
จัดการความรู๎(Knowledge Management) ในรายวิชาโครงงาน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการ
ออกแบบ จะทําให๎การทําโครงงานของนักศึกษาประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้น สํงผลให๎นักศึกษาสําเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว๎ ได๎ตามที่ต๎องการ

วิธีดาเนินงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ (Knowledge Management)
จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ พบวํามีการดําเนินการกิจกรรมอยูํหลายวิธี ทางทีมผู๎ดําเนินการได๎คัดเลือกแนวทางที่เครือ
บริษัทซีเมนต๑ไทย (SCG) ที่ได๎ดําเนินการและประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับ ทางทีมผู๎ดําเนินการได๎นํามา
ประยุกต๑ใช๎ให๎เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในการจัดการความรู๎ในรายวิชาโครงงาน ดังนี้
1. การสํารวจตัวเองของนักศึกษา ให๎นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาโครงงานทุกคน ต๎องกรอกข๎อมูลลง
ในแบบฟอร๑มที่เป็นเอกสาร โดยเป็นตารางสี่ชํองให๎นักศึกษากรอกข๎อมูลสิ่งที่นักศึกษา “รู๎” วําตัวเองรู๎อะไร ไมํรู๎
อะไร และสิ่งที่ นักศึกษา “ไมํรู๎”วําตัวเองรู๎อะไร ไมํรู๎อะไร เพื่อได๎รวบรวมไว๎เป็นข๎อมูล ในการทําจับคูํความรู๎
(Knowledge Mapping) การใช๎ระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํมโครงงาน(Coaching) การให๎คําปรึกษาแนะนํา
(Counseling) และการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให๎มีความสามารถในการทําโครงงานให๎มากขึ้น

ภาพประกอบที่ 1 แบบการสํารวจตนเอง
2. การสํารวจตัวเองของคณาจารย๑ประจําสาขาวิชา ให๎คณาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง
เรือนและการออกแบบทุกคน กรอกข๎อมูลลงในแบบฟอร๑มที่เป็นเอกสาร โดยเป็นตารางสี่ชํองให๎อาจารย๑กรอก
ข๎อมูลสิ่งที่อาจารย๑ “รู๎” วําตัวเองรู๎อะไร ไมํรู๎อะไร และสิ่งที่อาจารย๑ “ไมํรู๎”วําตัวเองรู๎อะไร ไมํรู๎อะไร เพื่อได๎
รวบรวมไว๎เป็นข๎อมูลในการทําจับคูํความรู๎ (Knowledge Mapping) การใช๎ระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํม
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โครงงาน (Coaching) การให๎คําปรึกษาแนะนํา (Counseling) และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให๎มี
ความสามารถในการทําโครงงานให๎มากขึ้น
3. การจับคูํความรู๎ Knowledge Mapping นําข๎อมูลจากการสํารวจตัวเองทําตารางความสัมพันธ๑กัน
ระหวํางความรู๎ที่นักศึกษาต๎องการและความรู๎ที่อาจารย๑มี ทําให๎ทราบวําความรู๎ที่นักศึกษาต๎องการใช๎ประกอบใน
การทําโครงงานนั้น มีอยูํที่อาจารย๑ทํานใดบ๎าง และสาขาวิชาจะได๎รับรู๎วําความรู๎ใดที่อาจารย๑ต๎องการจะเรียนรู๎ เพื่อ
นํามาเป็นข๎อมูลในการแสวงหาความรู๎ที่ขาดโดยหาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให๎อาจารย๑เข๎าอบรมสัมมนาตํอไป ซึ่งจะ
เป็นประโยชน๑ตํอการจัดระบบอาจารย๑ที่ปรึกษาประจํากลุํมโครงงานของนักศึ กษา และความรู๎ใดที่นักศึกษาและ
อาจารย๑ ใ นสาขาวิ ช าฯขาด ทางสาขาวิ ช าฯจะได๎ เ ชิญ บุ ค ลากรทั้ ง ในมหาวิท ยาลั ย และนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
competency เหมาะสมกับความรู๎นั้น มาบรรยายให๎กับอาจารย๑และนักศึกษาตํอไป
4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum) ได๎จัดในชํวงวันเวลาที่สอนใน
รายวิชาโครงงาน โดยใช๎เวลาไมํเกิน ๓๐ นาที เนื่องจากความสนใจของนักศึกษาซึ่งอยูํในชํวงวัยรุํนมีชํวงเวลาสั้น
หากจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum)ยาวเกินไป นักศึกษาจะไมํคํอยสนใจและ
เบื่อหนําย กําหนดเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกันมาจากนักศึกษาผสมผสานกับสิ่งที่นักศึกษาต๎องการรู๎เพิ่มเติมขึ้น เชิญ
คณาจารย๑ทํานอื่นที่วํางจากการสอนมารํวมวงสนทนาด๎วยในบางครั้ง รวมถึงมีการจัดประสบการณ๑ตรงให๎กับ
นักศึกษาโดยผํานการดูงาน มีผลในการกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎ตํอนักศึกษาและอาจารย๑ที่รํวมกิจกรรมดังกลําว
5. ระบบการให๎คําปรึกษาผําน social media online ซึ่งในรายวิชานี้ได๎ตั้งกลุํมแชทไลน๑( chat line)
โดยให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกลุํม และเชิญอาจารย๑ในสาขาวิชาเข๎ารํวมกลุํมแชทไลน๑( chat line)ด๎วย นักศึกษาที่มีข๎อ
สงสัยในการทํางานวิจัยสามารถสํงข๎อความถามในกลุํมแชทไลน๑( chat line)ไว๎ในระบบ อาจารย๑ที่อยูํในกลุํมจะเข๎า
มาตอบ หากอาจารย๑ ไมํสะดวกที่จะตอบก็อาจจะเสนอให๎นําคําถามนั้นไปถามผู๎เชี่ยวชาญข๎างนอก และนําผล
คําตอบที่ได๎มาตอบในกลุํมตํอไป การใช๎ระบบการให๎คําปรึกษาผําน social media online ทําให๎นักศึกษาที่ถาม
หรือนักศึกษาที่สนใจสามารถเข๎ามาอํานคําตอบได๎ตลอดเวลา และสามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานในการทํางานวิจัย
ได๎ตํอไป และถ๎าหากมีผู๎ยังมีข๎อสงสัยในเรื่องนั้นสามารถเพิ่มเติมคําถามตํอไปได๎ โดยไมํต๎องเริ่มต๎นใหมํ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการตํางๆ ในการจัดการความรู๎ในรายวิชาโครงงาน ดังนี้
1. การสํารวจตัว เองของนั กศึกษา พบวําความรู๎นักศึกษาที่ต๎องการ สํว นหนึ่งเป็นความรู๎ที่ได๎เรียน
มาแล๎วในรายวิชาสถิติเบื้องต๎น และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งในสํวนนี้มีการสอนเสริม ให๎คณาจารย๑ที่มีความรู๎ใน
ด๎านนี้มาบรรยายพร๎อมตอบป๓ญหาให๎กับนักศึ กษา บางสํวนเป็นความรู๎ที่ไมํได๎เรียนรู๎เชํน การใช๎อุปกรณ๑ในการ
ประกอบเฟอร๑นิเจอร๑ด๎วยเทคนิคพิเศษ เชํน ระบบ soft close สํวนนี้ได๎จัดประสบการณ๑ตรงโดยพานักศึกษาไปดู
งาน ณ บริษัท เฮเฟเลํ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู๎ผลิตและนําเข๎าอุปกรณ๑ที่ใช๎ในงานกํอสร๎างและงานเฟอร๑นิ เจอร๑ เพื่อ
ตอบตรงประเด็นคําถามที่นักศึกษาต๎องการ
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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 ซึ่งจัดทําเป็นฐานข๎อมูลเพื่อใช๎ในการจัดเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานในแตํละกลุํมของนักศึกษา
แล๎ว ยังสามารถนําไปใช๎เป็นฐานข๎อมูลในงานด๎านอื่นๆ เชํน การจัดอาจารย๑ผู๎สอนประจํารายวิชา การเชิญให๎เป็น
วิทยากรในการอบรมตํางๆ ที่จะมีขึ้นตํอไป
3. การจับคูํความรู๎ Knowledge Mapping พบวําสามารถจับคูํอาจารย๑และนักศึกษาในการทําโครงงาน
และหากมีการเสริมความรู๎ที่ยังขาดอยูํ โดยเสริมความรู๎/แบํงป๓นความรู๎ผํานการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู๎ (Learn and Share Forum) และจัดประสบการณ๑ตรงโดยพานักศึกษาไปดูงาน หากพิจารณาแล๎วมี
อาจารย๑ทํานใดไมํมีภาระงานเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาประจําโครงงานจากการที่ได๎จับคูํความรู๎ ก็ได๎แตํงตั้งอาจารย๑
ทํานนั้นเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษารํวม เพื่อเป็นเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ให๎อาจารย๑ที่ปรึกษารํวมเพิ่มขึ้น และเป็นการรํวม
แบํงป๓นความรู๎รํวมกันตํอไป
4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ (Learn and Share Forum) ได๎จัดในชํวงวันเวลาที่สอนใน
รายวิชาโครงงาน โดยใช๎เวลาไมํเกิน ๓๐ นาที โดยเชิญอาจารย๑ที่เคยทํางานวิจัยทางด๎านการออกแบบมาบรรยาย
และแลกเปลี่ยนแบํงป๓นความรู๎ให๎กับอาจารย๑และนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม และมีเชิญศิษย๑เกําที่จบไปแล๎วมาเป็น
ผู๎แบํงป๓น เลําเรื่องถํายทอดองค๑ความรู๎ในเรื่องการประมาณราคางานตกแตํงภายในเพื่อเข๎าแขํงขันการประมูลราคา
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
ทีมผู๎ ดําเนิ น การทราบถึงความต๎องการของนักศึกษาที่แท๎จริงในสิ่ งที่ต๎องการจะเรียนรู๎เพื่อนํามาใช๎ในการ ทํ า
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โครงงานให๎ป ระสบความสําเร็จในระยะเวลา 4 เดือน การจัดการให๎ความรู๎และ/หรือการแบํงป๓นความรู๎จาก
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ และ/หรือการใช๎ระบบให๎คําปรึกษาฯ ได๎ตรงกับความต๎องการ ทําให๎ผู๎รับมีความ
ตั้งใจที่จะรับรู๎ และผู๎ให๎ก็เป็ นผู๎มีความรู๎ที่แท๎จริงก็เต็ มใจให๎อยํางมั่นใจ ทําให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่ได๎สาระ
ความรู๎ครบถ๎วน และนักศึกษาสามารถนําไปใช๎ได๎ตรงกับความต๎องการตํอไป

สรุป
จากการที่ได๎ประยุกต๑ใช๎แนวคิดการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) ในรายวิชาโครงงาน
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบนั้น พบวํา เป็นการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ของนักศึกษาและคณาจารย๑ ให๎ เกิดการแบํงป๓นความรู๎ซึ่งกันและกัน นักศึกษามีความสําเร็จในการทํา
โครงงานมากขึ้นเมื่อกับปีที่ผํานมา สํงผลให๎จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีที่ผําน(ปีการศึกษา 2559) มีจํานวน 21
คนสูงกวําจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ที่มีจํานวนเพียง 13 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 161% ซึ่งเป็น
ผลดีตํอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ และในปีตํอไปเริ่มมีการประยุกต๑ใช๎แนวคิด การจัดการความรู๎
(Knowledge Management)ในรายวิชาตําง ๆ ตํอไป
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นางสาววรัญญา เดชพงษ๑ (Waranya Dathpong)2
1
อาจารย๑ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ และ orawan.m@cpc.ac.th
2
อาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ Waranya_dat@cpc.ac.th

บทสรุป
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาฐานความรู๎ เพื่อมุํงสูํ
สถาบันแหํงการเรียนรู๎ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให๎มีความโดดเดํน บํงบอกถึงความเป็นอัตลักษณ๑ของบัณฑิตลูกเจ๎าฟูา
จักรพงษภูวนารถ โดยได๎ดําเนินการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาจัดการให๎เป็นระบบ เพื่อให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎กําหนดประเด็นความรู๎ เปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการเรียนการ
สอน แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง ผํานเว็บไซต๑ และสื่อสังคมออนไลน๑
ให๎สามารถค๎นหาแนวปฏิบัติที่ ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 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
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 จากการ
นําไปใช๎ทําให๎อาจารย๑ได๎พัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน และทําให๎ผู๎เรียนมีความสนใจเรียนมาก
ขึ้น ซึ่งสํงผลให๎การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ในภาพรวมกํอเป็นเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรอยูํในระดับดี
คาสาคัญ: การจัดการความรู๎, การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 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

บทนา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ มีพันธกิจ ทางด๎านวิช าการ การพัฒนางานวิจัย บริการวิช าการแกํชุมชน และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแตํละปีการศึกษามีบุคลากรได๎รับการบรรจุเข๎าทํางานใหมํอยํางตํอเนื่อง บุคลากรใหมํต๎องมา
เรียนรู๎งานและต๎องใช๎เวลาในการศึกษาให๎เข๎าใจในวิธีการทํางาน และลักษณะงานแตํละภารกิจต๎องใช๎ทักษะ และ
ความรู๎ความชํานาญหลายด๎านในการปฏิบัติงาน เชํน ความรู๎ทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะฯ จึงต๎องการที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อเป็นการถํายทอดประสบการณ๑การทํางาน และแลกเปลี่ยนป๓ญหา อุปสรรคในการทํางาน
และการปรับเปลี่ยนแก๎ไข อีกทั้งเทคโนโลยีในป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงต๎องมีการปรับเทคนิคการ
เรียนการสอนเพื่อสนับสนุนตํอผู๎เรียน ผลิตบัณฑิตให๎สามารถรองรับกับการประกอบอาชีพในป๓จจุบัน และสามารถ
ใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานหรือการสื่อสารระหวํางองค๑กรได๎
ทางคณะบริหารฯ ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาหนํวยงานฐานความรู๎และสังคมแหํงการเรียนรู๎
เพื่อมุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎คณาจารย๑ทุกคนในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎คณะบริหารฯ มีความสามารถในการแขํงขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู๎ในคณะบริหารฯ ประกอบด๎วย การระบุความรู๎ การคัดเลือก การรวบรวม
การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงข๎อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร๎าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู๎ในมหาวิทยาลัยฯ ให๎ดียิ่งขึ้น
ซึ่งทางคณะฯ จึงได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ในประเด็นความรู๎ การผลิต
บัณฑิตนั กปฏิบั ติ เพื่อให๎ คณาจารย๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพื่อไปพัฒ นา
กระบวนการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นการพัฒนา
องค๑ความรู๎จากการจัดการความรู๎จากปีที่ผํานมา เก็บบัน ทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เป็นแหลํงข๎อมูลในการศึกษา
ค๎นคว๎า แลกเปลี่ยนความรู๎ ทําให๎หนํวยงานเป็นแหลํงแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาตลอดเวลา

วิธีการดาเนินงาน
การดําเนินการจัดการความรู๎เกี่ยวกับ “ด๎านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ” ได๎ใช๎เครื่องมือ
ของการจั ดการความรู๎ ในรู ป แบบของการจั ด กลุํ ม การรวมตัว กัน ที่มี ความสนใจในเรื่องเดีย วกัน พบปะเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันอยํางสม่ําเสมอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมรํวมกันเพื่อกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎ องกับแผนกล
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 มีจํานวนของสาขาวิช าฯ อยํางน๎อย 5
สาขาวิชา ที่ได๎นําเทคนิคการเรียนการสอนไปใช๎ในการพัฒนากลยุทธ๑การสอน
2. กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ประกอบด๎วยคณาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การสอน จํานวน 20 คน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเป็นจํานวน 8 ครั้ง
พร๎อมกับมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ๑ทางด๎านเทคนิคการเรียนการสอน การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
และการวัดผลประเมินผล ทั้งในภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทําน ได๎แกํ
ผู้แลกเปลี่ยนภายใน
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุรีย๑วรรณ เมณฑากานุวงษ๑ รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “แนวทางการสร๎างองค๑ความรู๎และการเรียนรู๎ในศตวรรษที่
21” ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ผู้แลกเปลี่ยนภายนอก
1. รองศาสตราจารย๑ยืน ภูํ วรวรรณ ที่ปรึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑
แลกเปลี่ยนในหัวข๎อเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 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) เพื่อ
ค๎น หาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ย วกับการเรี ย นการสอน เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํ มเปูาหมาย ได๎แกํ คณาจารย๑ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในสํวนของการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2559
4. รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษร (Explicit Knowledge) ผําน
เว็บไซต๑ http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน๑ Facebook ในกลุํม KM BUSIT-CPC เพื่อ
เปิดโอกาสให๎กลุํมเปูาหมายเลือกใช๎ความรู๎ที่ต๎องการได๎ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
5. นําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็นลายลักษณ๑
อักษร และจากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริ ง โดยมี
การจัดทําเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนให๎กับทุกสาขาวิชา
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ขั้นตอน/กระบวนการการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
(1) การวิเคราะห๑ความสามารถของผูส๎ อน

(2) วิเคราะห๑เนื้อหาสาระ

(3) วิเคราะห๑ผู๎เรียน

(4) กําหนดเปูาหมายหรือจุดประสงค๑การเรียนรู๎
ความสามารถในการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน

โดยผู๎สอนต๎อง

(5) สร๎างแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎

(กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน)
(6) กําหนดสื่อและแหลํงเรียนรู๎

(7) กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล

จะได๎

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช๎รูปแบบวิธีเทคนิคตําง ๆ ประกอบกับสื่อแหลํงการเรียนรู๎
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิ่งแวดล๎อมที่เกื้อกูล เอื้ออํานวยให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ตามทีต่ ั้งเปูาหมายไว๎

(9) นําไปใช๎และประเมินเพื่อปรับปรุง
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
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
และเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเพิ่มขึ้น ในปี 2557 มีดังนี้
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Google Classroom
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Mapping
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ สุ จิ ปุ ลิ
 เทคนิคการสอนโดยใช๎ Prize
และเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเพิ่มขึ้น ในปี 2558 มีดังนี้
 เทคนิคการสอนแบบ 3H1M
 เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎
 การประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผลที่ได๎จาการนําเทคนิคไปใช๎ ทําให๎การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎กํอเป็นเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กร
อยูํในระดับดี โดยขอยกตัวอยํางผลสรุปการนําไปใช๎ 4 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เทคนิคการเรียนการสอนแบบโครงการ โดย อาจารย์วีริยา สุภาณิชย์
อาจารย๑ วีริ ย า สุ ภ าณิช ย๑ เป็ น อาจารย๑ประจําสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได๎นํา มาใช๎ในรายวิช า
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี โดยจับแบํงกลุํมเด็กตามความสามารถแบํงออกเป็น 4 ระดับ โดยดูจากระดับ
คะแนนของนักศึกษา เชํน เกํงคูํกับเกํง อํอนคูํกับอํอน เป็นต๎น และหัวข๎อโครงการจะได๎มาจากการนักศึกษาเข๎า ไป
สํารวจความต๎องการของสถานประกอบการ เชํน บริษัท หนํวยงานภาครัฐ ซึ่งในการพิจารณาและประเมิน จะมี
การเชิญอาจารย๑พิเศษ ผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ มารํวมแสดงความคิดเห็นและให๎ความรู๎ ความต๎องการ
ผลการนาไปใช้
นักศึกษาคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินชีวิตในป๓จจุบันได๎
กรณีที่ 2 เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล กับ ความรู้ การเรียนรู้ โดย อาจารย์พนิตย์ ทองดี
อาจารย๑พนิตย๑ ทองดี อาจารย๑ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได๎นํามาใช๎ในรายวิชาการเขียนและ
พัฒนาบทภาพ ในแตํละคาบจะสอนด๎วยกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
1) กิจกรรมแรก การสอนเนื้อหารายวิชาด๎วยวิธีการบรรยาย เพื่อเป็นการเติมเนื้อหาทางวิช าการใน
หนํวยงานตํางๆ ให๎กับนักศึกษา
2) นําวีดีโอตัวอยํางงานมาเปิดให๎นักศึกษา ดูโดยวิดีโอดังกลําวจะต๎องมีเทคนิคที่ตรงกับเนื้อหาที่ได๎ทํา
การสอนในชํวงแรก
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3) ให๎นักศึกษาทําการวิเคราะห๑วีดีโอที่ดูและเขียนสํงในคาบ
4) เฉลยเนื้อหาในสํวนของการวิเคราะห๑ ให๎นักศึกษาเขียนเพิ่มเติมท๎ายข๎อและทําการวิเคราะห๑แตํละข๎อ
ชํวงท๎ายคือให๎นักศึกษาคิดและแตํงเรื่องตามหัวข๎อที่กําหนด โดยใช๎เทคนิคที่เรียนในแตํละวัน สํงท๎ายคาบ
ผลที่ได้ คือ
1) ลดการหลับในคาบ
2) ลดการใช๎สื่อสังคมออนไลน๑
3) เพิ่มทักษะการเรียบเรียงข๎อมูล/การเขียน
4) ทําให๎นักศึกษาเป็นคนชํางสังเกต
5) ทําให๎นักศึกษามีแนวคิดในการสร๎างสรรค๑เรื่องราวเพื่อตํอยอดในการพัฒนาบทภาพ
การประเมินผล
1) โดยการสังเกตในขณะที่เรียน
2) โดยการสังเกตพัฒนาการด๎านการเรียน
3) การถาม/ตอบในกิจกรรมดูวีดีโอ
4) งานที่สํงท๎ายคาบ
เคล็ดลับความสาเร็จในการใช้ “เทคนิคการสอนโดยใช๎สื่อดิจิทัล กับ ความรู๎ การเรียนรู๎” คือ ไมํเหมาะ
กับการใช๎วีดีโอที่มีความยาวเกิน 10 นาที เพราะจะทําให๎นักศึกษาหลงไปกับเนื้อหาของวีดีโอจนลืมหัวข๎อที่ให๎
วิเคราะห๑
กรณีที่ 3 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ทัศนีย์ สวนฉิมพลี
อาจารย๑ ทั ศ นี ย๑ สวนฉิ มพลี อาจารย๑ ป ระจํ า สาขาวิ ช าการตลาด ได๎ นํา กรอบแนวความคิ ด ในการจั ด
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่ รศ.ดร. อุษาพร เสวกวิ มาใช๎กับวิชาการสํงเสริมการตลาดและการตลาดเพื่อ
สังคม โดยมอบหมายงานกลุํมที่ใช๎กรอบแนวคิดทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ
1. สาระวิชาหลัก: 3Rs = Reading นักศึกษาต๎องอํานขําวสารบ๎านเมือง วงการทางตลาดและหัวใจหลัก
ของวิชา เพื่อสามารถวางแผนการตลาดที่มอบหมายได๎ทันสมัย และทําการเขียน writing : ทําในรูปแบบของ
รายงาน โดยใช๎ Arithmetic: คํานวณงบประมาณที่ใช๎และงบกําไรขาดทุน 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
ผลการนาไปใช้
1. วิชาการสํงเสริมการตลาด (Promotion) นักศึกษาสามารถนําวิชาที่เป็นทฤษฎี นําไปสูํการปฏิบัติจริง
ได๎ ตามกรอบทั้ง 4 ด๎าน ออกมาในรูปของการจัด Event marketing ให๎บริษัทตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยได๎ฝึกการ
เจรจาตํอรองของการสนับสนุน และการแก๎ไขสถานการณ๑ตํางๆ ในวันจัดงานจริง โดยมีสถานประกอบการเจ๎าของ
ผลิตภัณฑ๑ เป็นผู๎รํวมประเมินผล ทําให๎นักศึกษาเข๎าใจและเรียนรู๎ สามารถสังเคราะห๑วิชาการนําไปสูํการปฏิบัติได๎
และได๎ใช๎เทคโนโลยีสื่อตํางๆในการจัดกิจกรรมและนําเสนอผลงานได๎จริง

79

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

2. วิชาการตลาดเพื่อสังคม นักศึกษาสามารถใช๎กรอบทั้ง 4 ด๎าน ออกมาในรูปของการออกไปจําหนําย
ผลิตภัณฑ๑เพื่อสังคม โดย
3. นํารายได๎ไปมอบให๎มูลนิธิตํางๆ และนอกจากได๎ตามกรอบทั้ง 4 ด๎านนี้ แล๎วยังได๎จิตสํานึกที่ดีที่จะทํา
ให๎สังคมดีขึ้น ผํานการทําแผนการตลาดเพื่อสังคมนี้ด๎วย
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมอบหมายเป็นงานกลุํม จึงคํอนข๎างวัดยากสําหรับรายบุคคลหรือสมาชิก
ทุกคนในกลุํมวํากรอบแนวคิดทั้ง 4 ด๎านนี้ สร๎างการเรียนรู๎ให๎กับหรือเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนของกลุํมนักศึกษา
หรือไมํ
ข้อเสนอแนะ คือ ในภาคการศึกษาตํอมาอาจต๎องออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นงานเดี่ยว ที่
สามารถวัดทักษะพื้นฐานตามกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21
กรณีที่ 4 การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
อาจารย๑ปรินดา ลาภเจริญวงศ๑ อาจารย๑ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ได๎นําไปใช๎กับรายวิชา
คณิตศาสตร๑ไมํตํอเนื่อง โดยการเน๎นลงมือทํา รํวมกิจกรรมกันทั่วถึง เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าใจในบทเรียนได๎งํายขึ้น
และสามารถจดจําเนื้อหาในการเรียน นําเทคนิคในหารสอนการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ของ รศ.ดร. อุษาพร
เสวกวิ มากระตุ๎นความตื่นตัวในการเรียน การชํวยกันถกคิดถึงป๓ญหาที่จะแก๎ไข
ผลการนาไปใช้
นักศึกษามีความเข๎าใจในรายวิชามากขึ้น มีความรํวมมิมากขึ้นในชั้นเรียน กล๎านําเสนอความคิดเห็น กล๎า
พูด กล๎าคิด มีความชํวยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน ในการชํวยแนะนําวิธีคิด การแก๎ป๓ญหาไมํหวงความรู๎ วิชา และ
นักศึกษาตื่นตัวขึ้น
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ป๓ญหาของพฤติกรรมของนักศึกษาบางคนที่อาจไมํได๎ให๎ความรํวมมือเต็มที่และความรับผิดชอบในการเข๎า
ชั้นเรียน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารสถาบันเห็นความสําคัญของการจัดการความรู๎และสํงเสริมในการดําเนินการตํางๆ
2. ผู๎บริหาร คณะกรรมการจัดการความรู๎ มีการประชุมเพื่อวางแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดการ
ความรู๎
3. คณาจารย๑หรือคณะกรรมการจัดการความรู๎มีความตระหนักและให๎ความสําคัญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ แชร๑ประสบการณ๑ เพื่อใช๎ในการถํายทอดตํอไป
4. คณาจารย๑หรือคณะกรรมการจัดการความรู๎มีความยินดี ยอมรับ และให๎ความรํวมมือในการนําเทคนิค
การเรียนการสอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไปใช๎และรายงานผลการนําไปใช๎เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตํอไป
5. ฝุายสนับสนุนระดับคณะ มหาวิทยาลัย ให๎ความชํวยเหลือในการดําเนินการกิจกรรมของกระบวนการ
การจัดการความรู๎
6. คณาจารย๑ คณะ สถาบัน ให๎การสนับสนุนการใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ทําให๎กระบวนการการจัดการความรู๎มีชํองทางการติดตํอ สื่อสาร ได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปัญหา อุปสรรค
ในการดํา เนิ น งานของการจั ดการความรู๎ สํ ว นใหญํ มาจากวั น เวลาที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นความรู๎ ของ
คณะกรรมการจัดการความรู๎ไมํตรงกัน เนื่องมาจากกิจกรรมของแตํละสาขาวิชา คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
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แนวทางในการแก้ปัญหา
1. สอบถามระยะเวลาในการนัดหมาย ครั้งถัดไปทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจที่
ตรงกัน
2. นอกจากจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 10 สาขาวิชาแล๎ว ซึ่งในชํวงเวลาที่มี
การนัดประชุม ทางคณะกรรมการติดภารกิจการปฏิบัติงาน จะดําเนินการแจ๎งให๎อาจารย๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
สาขาวิชา ฯ ตนเอง แล๎วจึงนําองค๑ความรู๎มาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมครั้งตํอไป
3. นอกเหนือจากการประชุม ทางคณะกรรมการจัดการความรู๎ ยังมีชํองทางอื่นเพื่อใช๎ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ คือ Facebook กลุํม, เว็บไซต๑ของ KM และ Line กลุํม ด๎วย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) กิจ กรรมการจัดการความรู๎ ได๎สํ งเสริมให๎ บุคลากรมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ แชร๑ประสบการณ๑ การ
นําไปใช๎และนํามาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎ได๎เทคนิคที่ดีขึ้น ทํา ให๎เกิดเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
2) คณาจารย๑ได๎รับการพัฒนาในด๎านเทคนิคการสอนอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งคณาจารย๑เองก็จําเป็นที่ จะต๎อง
เรียนรู๎พัฒนาปรับเปลี่ยนและสร๎างให๎เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการทํางาน เพื่อให๎องค๑กรเป็นองค๑กรที่มีประสิทธิภาพ
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
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รูปที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ การจัดการความรู๎ ด๎านการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รูปที่ 2 รูปการแบํงป๓นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมายผําน
ชํองทาง Facebook กลุํม
การนาเทคนิคไปใช้ในการเรียนการสอน

รูปที่ 3 รูปการนําเทคนิคไปใช๎ในการเรียนการสอน
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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 คณะสั ตวแพทยศาสตร๑ และสถาบันเทคโนโลยี
การบิน ได๎ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสกัดองค๑ความรู๎ ด๎านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ เทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
จากประชุมคณะกรรมการการจั ดการความรู๎เพื่อดําเนินกิจกรรมการระดมความคิดและคัดเลื อกองค๑
ความรู๎เรื่อง “ด๎านการบริหารจัดการ” มีมติที่ประชุม เห็นชอบให๎มีการจัดทําระบบจัดการฐานข๎อมูลวิจัย ตามที่
คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติเสนอ และนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข๎อมูล
ด๎านงานวิจัยของแตํละคณะและสถาบัน ของวิทยาเขตบางพระ ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันอยํางเป็นระบบ เพื่อ
ยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยัง
ชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บ
ข๎อมูล
คณะกรรมการการจัดการความรู๎ นําสรุปข๎อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เสนอผู๎บริหาร เพื่อมอบนโยบาย
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/
คาสาคัญ : ระบบ ฐานข๎อมูล ผลงานวิจัย

บทนา
สถาบันอุดมศึกษาต๎องมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสํงเสริมสนับสนุนครบถ๎วนเพื่อให๎สามารถดําเนินการได๎ตามแผนที่กําหนดไว๎ ทั้ง
การสนั บสนุ น ด๎านการจั ดหาแหลํ งทุน วิจั ยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให๎ กับบุคลากร
สํงเสริ มพัฒนาสมรรถนะแกํอาจารย๑ และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องตํางๆตลอดจนจัดระบบสร๎างขวัญและกําลั งใจแกํนักวิจัยอยําง
เหมาะสมตลอดจนมีร ะบบและกลไกเพื่อชํ ว ยในการคุ๎มครองสิ ทธิ์ข องงานวิจั ยหรือ งานสร๎างสรรค๑ที่นํา ไ ปใช๎
ประโยชน๑เกณฑ๑มาตรฐาน จําเป็นต๎องมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หน๎า 107)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยมีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีระบบ กระบวนการ การ
จัดการบริหารการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎กําหนดไว๎ใน
องค๑ประกอบที่ 2 การวิจัย ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อศึกษารวบรวมข๎อมูลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ อยําง
เป็นระบบและสมบูรณ๑
คณะกรรมการดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM) ด๎านการบริหารจัดการ ของหนํวยงานสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ประกอบด๎วย คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร๑ และสังคมศาสตร๑ คณะสัตวแพทยศาสตร๑ และสถาบันเทคโนโลยี
การบิน ได๎ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสกัดองค๑ความรู๎ ด๎านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ เทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการฯ ได๎สรุป
องค๑ ค วามรู๎ แ ละเลื อ กให๎ ระบบการจั ด การฐานข๎ อ มู ล วิ จั ย ของสํ า นั ก งานคณบดี ค ณะเกษตรศาสตร๑ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ และนําไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข๎อมูลด๎านงานวิจัยของแตํละคณะ
และสถาบัน ของวิทยาเขตบางพระ ให๎เป็นระบบ เพื่อยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยังชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บข๎อมูลตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
การค้นหาความรู้
1. แตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบการจัดการความรู๎ (KM)
2. ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู๎เพื่อดําเนินกิจกรรมการระดมความคิดและคัดเลือกองค๑ความรู๎
เรื่อง “ด๎านการบริหารจัดการ”
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การสร้างและการแสวงหาความรู้
1. สร๎างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการระบบเอกสารเพื่อพัฒนางาน โดยนําองค๑ความรู๎
ของคณะกรรมการฯ แตํละทํานมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2. นําระบบการจัดการเอกสารเพื่อพัฒนางาน แตํละคณะมานําเสนอ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1. นําระบบการจัดการเอกสารเพื่อพัฒนางาน แตํละคณะมานําประชุมเสนอเพื่อพิจารณา
2. มีมติที่ป ระชุม เห็ น ชอบให๎ มีการจั ดทําระบบจัดการฐานข๎อมูล วิจัย ตามที่คณะเกษตรศาสตร๑และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสนอ
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1. สรุปประเด็น และกลั่นกรองความรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2. จัดการระบบฐานข๎อมูลวิจัยให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน อยํางเป็นระบบ
การเข้าถึงความรู้
1. ให๎ทุกคณะในวิทยาเขตจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห๑ใช๎ฐานข๎อมูล ผลงานวิจัยการจัดสร๎างระบบ
ฐานข๎อมูลวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร๑และทรัพยากรธรรมชาติ
2 ผู๎พัฒนาระบบ จัดเตรียมระบบฐานข๎อมูลวิจัยฯ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. เผยแพรํ คูํ มื อ การใช๎ ง านระบบฐานข๎ อ มู ล วิ จั ย ฯ ให๎ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการ 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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ผลและอภิปลายผลการดาเนินงาน
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 เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มีความพร๎อมในระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย อํานวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎บริการมากขึ้น เป็นทางเลือกให๎แกํ
ผู๎ใช๎บริการให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันอยํางเป็นระบบ ยกระดับองค๑กรให๎สามารถนําระบบสารสนเทศมาใช๎ ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู๎บริหาร อีกทั้งยังชํวยยกระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากร ให๎มีศักยภาพ
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และประสิทธิภาพ ในด๎านการบริหารจัดการการจัดเก็บข๎อมูลขับ เพื่อเคลื่อนประเทศไทยสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0 สูํเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ประโยชน๑ที่ได๎รับจากแนวปฏิบัติที่ดี (KM) ด๎านการบริหารจัดการ ของหนํวยงานสายสนับสนุนการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ดังนี้
1. ข๎อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย งานสร๎างสรรค๑ สําหรับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หนํวยงานสนับสนุนการ
บริหารงาน จะมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ 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 ได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาการจัดการความรู๎เพื่อ
มุํงสูํสถาบันแหํงการเรียนรู๎ โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาจัดการให๎เป็นระบบ เพื่อให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎
เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการ
เรียนการสอน แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง ผํานเว็บไซต๑ และสื่อ
สังคมออนไลน๑ ให๎สามารถค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เผยแพรํไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมาย
รวบรวมความรู๎ จัดเก็บความรู๎ และการเข๎าถึงข๎อมูล จากการดําเนินการการจัดการความรู๎เพื่อขับเคลื่อนคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสูํวัฒนธรรมองค๑กรที่มีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของคณาจารย๑
โดยสามารถสรุปประเด็นด๎านการวิจัยเป็น 3 ประเด็น คือ การตีพิมพ๑และเผยแพรํผลงานวิจัย การพัฒนาโครงงาน
นักศึกษาสูํผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑และเผยแพรํ การตีพิมพ๑และเผยแพรํระดับนานาชาติ ตลอดจนการกลวิธี
การสร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ทั้งการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน๎าที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และกําหนดประธานที่มีทักษะการพูด สร๎างบรรยากาศให๎เกิดความเป็นกันเอง นําองค๑ความรู๎ที่
อยูํในบุคคลแล๎วสรุปประเด็นได๎ นําองค๑ความรู๎จัดเก็บอยํางเป็นระบบและแบํงป๓นแลกเปลี่ยนผํานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเข๎าถึงได๎ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร
คาสาคัญ : 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

บทนา
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 เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหลํานี้ได๎รับการเติมเต็มศักยภาพอยํางเต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth)
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ภาพที่ 1 Growth for People/ People for Growth
ที่มา พิมพ๑เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน.(2559)
ซึ่งจากแนวคิด Growth for People/ People for Growth มีแนวทางที่จะพัฒนาอยํางไรให๎คนไทย
เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุํงมั่นเพื่อให๎มีชีวิตอยูํอยํางมีพลังและมีความหมาย (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
จากการปฏิบัติเป็น ตัวนําไมํใชํแคํเรีย นจากครูห รือตํารา 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
ด๎านนี้จะมีความสัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกันอยํางใกล๎ชิดในการพัฒนาการจัดการความรู๎ให๎มีประสิทธิผล
โดยมี 7
กระบวนการ คือ แบํงป๓น (Share) สร๎าง (Create) กําหนด (Identify) รวบรวม ( Collect )ปรับใช๎ (Adapt )
เรียบเรียง ( Organize ) นํามาประยุกต๑ใช๎ (Apply) ซึง่ ดังแสดงภาพที่ 2

96

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้
ที่มา: Arthur Andersen Business Consulting and APQC (1996)
จากยุทธศาสตร๑ระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย งานสร๎างสรรค๑และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร๑ ที่มีเปูาประสค๑ของจํานวนร อยละของงานวิจัย
งานสรางสรรคมีการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติต ออาจารยประจํา
คณะบริหารธุร กิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงดําเนินการกิจกรรรม การจัดการความรู๎ด๎านวิจัย ทําให๎เกิด
บรรยากาศความสนใจด๎านวิจัยเพิ่มขึ้นให๎กับคณาจารย๑ที่ ซึ่งในแตํปีการศึกษามีบุคลากรได๎รับการบรรจุเข๎าทํางาน
ใหมํอยํางตํอเนื่อง บุคลากรใหมํต๎ องมาเรียนรู๎งานและต๎องใช๎เวลาในการศึกษาให๎เข๎าใจในวิธีการทํางาน และ
ลักษณะงานแตํละภารกิจ ต๎องใช๎ทักษะและความรู๎ความชํานาญหลายด๎านในการปฏิบัติงาน เชํน ความรู๎ทาง
วิชาการ และการวิจัย อีกทั้งข๎อมูลประกันคุณภาพภายในระดับคณะย๎อนหลัง 3 ปีนั้น ผลงานการตีพิมพ๑เผยแพรํ
บทความวิจัยที่ผํานมา บทความวิจัย งานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํ และ/หรือนําไปใช๎ประโยชน๑ใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาจารย๑ตําแหนํงทางวิชาการมีจํานวนน๎อยและสํวนใหญํกําลังจะเกษียณอายุราชาการ
ทางคณะบริ ห ารฯ จึ ง ต๎องการที่ จ ะแลกเปลี่ ย นเรียนรู๎ เพื่อ เป็นการถํ ายทอดประสบการณ๑ก ารทํ างาน และ
แลกเปลี่ยนป๓ญหา อุปสรรคในการทํางาน
ทางคณะบริหารฯ จึงได๎ให๎ความสําคัญกับการสร๎างและพัฒนาหนํวยงานฐานความรู๎และสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ ซึ่งมีการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํวัฒนธรรมองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ โดยมี การรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํใน
สถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎คณาจารย๑ทุกคนในสถาบัน
สามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎คณะ
บริ ห ารฯมี ค วามสามารถในการแขํ ง ขั น สู ง สุ ด กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การความรู๎ ใ นคณะบริ ห ารฯ
ประกอบด๎ว ย เข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎ รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการ
กําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ของคณะ กําหนดบุคลากร
กลุํมเปูาหมายที่แบํงป๓นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ทักษะของผู๎มีประสบการณ๑ตรง เผยแพรํ โดยมีรวบรวม
ความรู๎ จัดเก็บองค๑ความรู๎เป็นลายลักษณ๑อักษร ตลอดจนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู๎ให๎ดียิ่งขึ้น
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จึ ง โดยมี น โยบายและสนั บ สนุ น การจั ด การองค๑ ค วามรู๎ ด๎ า นวิ จั ย ขึ้ น เทคนิ ค การเขี ย นบทความวิ จั ย
บทความวิชาการ ให๎มีการตีพิมพ๑เผยแพรํและ/หรือนําไปใช๎ประโยชน๑ในระดับชาติและนานาชาติ การขอตําแหนํง
ทางวิช าการ โดยมีอาจารย๑ ของคณะบริ ห ารธุรกิจฯ ถํายทอดประสบการณ๑การทํางานและแลกเปลี่ยนป๓ญหา
อุปสรรคในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ การขอตําแหนํงวิชาการ
โดยมีการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํทั้งในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสารมาจัดการ
ให๎เป็นระบบ เพื่อให๎คณาจารย๑ในสถาบันสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกล
ยุ ท ธ๑ ข องคณะ กํ า หนดบุ ค ลากรกลุํ ม เปู า หมายที่ แ บํ ง ป๓ น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ จ ากควา มรู๎ ทั ก ษะของผู๎ มี
ประสบการณ๑ตรง เผยแพรํ โดยมีรวบรวมความรู๎ จัดเก็บองค๑ความรู๎เป็นลายลักษณ๑อักษรและสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่
สามารถเข๎าถึงได๎
ซึ่งทางคณะฯ จึงได๎จัดให๎มีการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ด๎านวิจัยที่มีการสร๎างบรรยากาศกึ่งทางการในการ
แลกเปลี่ยนแตํละครั้งเพื่อให๎อาจารย๑ลดชํองวํางระยะอายุการทํางาน ทําให๎เกิดการสื่อสารระหวํางกันลักษณะสภา
กาแฟที่ผํอนคลายจากปีที่ผํานมา โดยได๎กําหนดองค๑ความรู๎ที่ต๎องการ การวิจัยเพื่อนําไปใช๎ประโยชน๑ ประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การตีพิมพ๑/เผยแพรํผลงานวิจัยระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ การบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อให๎คณาจารย๑มีความรู๎ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค๑ความรู๎จากการจัดการความรู๎จากปี
ที่ผํานมา เก็บบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เป็นแหลํงข๎อมูลในศึกษาค๎นคว๎า แลกเปลี่ยนความรู๎ ทําให๎หนํวยงาน
เป็นแหลํงแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาตลอดเวลา

วิธีการดาเนินงาน
วิธี ก ารดํ าเนิ น สร๎ า งวั ฒ นธรรมองค๑ กรการจั ด การความรู๎ ตามกรอบแนวคิ ด การจัด การความรู๎ Arthur
Andersen Business Consulting and APQC (1996)มีรายละเอียด ดังนี้
1. การค้นหาความรู้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านวิจัย ประกอบด๎วย ประธาน CKO คณะที่ปรึกษา อาจารย๑แตํละสาขาวิชา
ประชุมรํวมกันเสนอความคิดเห็นในการกําหนดประเด็นความรู๎ และเปูาหมายองค๑ความรู๎ โดยสร๎างแนวทาง
รํวมกันโดยจะมีตัวแทนอาจารย๑แตํงตั้งเป็นประธานการจัดการความรู๎ ที่มีคุณลักษณะมีม นุษยสัมพันธ๑ สามารถ
สร๎ า งบรรยากาศในการแลกเปลี่ ย น ที่ ทํ า หน๎ า ที่ เ ป็ น เสมื อ นพิ ธี ก รที่ จ ะต๎ อ งสร๎ า งบรรยากาศให๎ ทุ ก คนเกิ ด
ความคุ๎นเคย ให๎ทุกคนกระตือรือร๎น ทัศนคติรํวมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันเพื่อใช๎ในการสร๎าง
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
เริ่มทําวิจัย ตั้งแตํ การเขียนโครงการเสนอโครงการวิจัย เพื่อให๎ สามารถของบประมาณรายได๎และงบประมาณ
แผํนดิน ของมหาวิทยาลัย การเขียนบทความวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความเผยแพรํ ควรเขียนไปกํอนนําไปให๎
พี่เลี้ยง หรือ ที่ปรึกษาอํานเพื่อแก๎ไขปรับปรุงแล๎วจึงสํงไปให๎ Proceeding ถ๎าเป็นวารสารภายในประเทศ วารสาร
นานาชาติทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎มีเงินสนับสนุนให๎อาจารย๑ พัฒนาตนเองไปสูํ Scopus ,
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Science Direct ซึ่งต๎องใช๎เวลาในการตีพิมพ๑ ตลอดจนการให๎แรงบันดาลใจทั้งในด๎านการแนะนําชํวงเวลาการ
ทํางานของสมอง การคิดที่เป็นระบบ (Systematic thinking)สามารถสรุปประเด็นได๎ดังนี้
การเขียน
โครงการเสนอ
วิจัย

การสร๎างแรง
บันดาลใจใน
การทําวิจัย

ประเด็น
แลกเปลี่ยน

กลยุทธ๑การ
ดําเนินการวิจัย

เทคนิคการ
เขียนบทความ
วิจัยเผยแพรํ

ภาพที่ 3 สรุปประเด็นการเรียนรู้การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
การแลกเปลี่ ย น หั ว ข้ อ การพั ฒ นาโครงงานนั ก ศึ ก ษาสู่ ผ ลงานวิ จั ย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ ได๎ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ๑การให๎คําปรึกษาวิชาโครงการให๎กับนักศึกษาไปสูํผลงานวิจัยที่มีตีพิมพ๑เผยแพรํในระดับชาติ วํามี
ขั้นตอน ป๓ญหาอุปสรรค การดําเนินการอยํางไร

ภาพที่ 4 สรุปประเด็นการเรียนรู้การพัฒนาโครงงานนักศึกษาสู่ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ลักษณะการเรียนการสอนของสาขาวิชาด๎านเทคโนโลยีจะมีการทําโครงการ โดยนักศึกษาเข๎ามาปรึกษาใน
การทําโครงการ จะมีการให๎คําปรึกษานักศึกษานําสิ่งที่สนใจหรือป๓ญหา ซึ่งนักศึกษาก็มีให๎นักศึกษาเสนอแนวทาง
มุมมองด๎านไอที สามารถพัฒนาผลงานไปสูํ การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจะสนับสนุ นนักศึกษาในการพัฒ นา
ผลงานวิจัย โดยการนําเสนอวิจัยนักศึกษา Proceeding สามารถตํอยอดสูํบทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ได๎รับความรู๎จากการสัมมนา ซึ่งจะพบป๓ญหาด๎านการเขียนบทความวิจัยของนักศึกษา จึงมีแนวทางในการสอน
เหมือนเขียนขําว และ บทคัดยํอภาษาอังกฤษ อาจารย๑ คํอนข๎างให๎ความสําคัญการคัดลอกผลงานวิชาการซึ่ง
จริยธรรมการทําวิจัย สํงเสริมสร๎างบรรยากาศให๎นักศึกษาติดตามการประชาสัมพันธ๑หนังสือเวียนจากทางคณะและ
ข๎อมูลจากConference alert
การแลกเปลี่ ย น หั ว ข๎ อ การตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ร ะดั บ นานาชาติ ได๎ มี ก ารแลกเปลี่ ย นการทํ า วิ จั ย
กระบวนการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการในการตีพิมพ๑เผยแพรํระดับนานาชาติ สามารถสรุป
เป็นประเด็นดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 สรุปประเด็นการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติ
การเลือกหัวข๎อที่จะตีพิมพ๑เผยแพรํควรมีการศึกษาข๎อมู ลแนวโน๎วศาสตร๑ที่สนใจ และควรที่ต๎องวิเคราะห๑วํา
จะทําอะไร ( เพื่อจะดูวําเรามีความสนใจอะไร ) 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
อยูํเดิมกํอนหรือที่มาเสมอแตํละยํอหน๎าควรมีจุดเดํนเพื่อไมํให๎เป็นการเขียนที่ซ้ําซ๎อน การเขียนบทความวิจัย ควร
ระลึกวํา ผู้อ่านไม่มีความรู้ บางครั้งการเขียนที่ไมํชัดเจน จะสํงผลให๎ไมํรับการพิจารณาตีพิมพ๑เผยแพรํ ทั้งนี้การ
เผยแพรํผลงานวิชาการระดับนานาชาติไมํควรคัดลอกงานคนอื่น ควรเขียนภาษาตนเอง

ภาพที่ 6 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ในการแลกเปลี่ยนความรู๎ในแตํละครั้งจัดให๎มีประธานคณะกรรมการที่
ทําหน๎าที่เสมือนพิธีกรที่คอยสร๎างบรรยากาศให๎เป็นกันเอง เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมสามารถเปิดใจ ถํายทอดองค๑ความรู๎ของ
ตนเอง และ มีเลขานุการที่เป็นเจ๎าหน๎าที่สนับสนุน จดบันทึกการแลกเปลี่ยน และ ทางคณะกรรมการได๎สรุปเป็น
รายการผลการแลกเปลี่ยนความรู๎ในแตํละครั้ง การจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรู๎ประเภทตํางๆ โดยแบํงหมวด
เป็น องค๑ความรู๎เผยแพรํงานวิจัยระดับชาติ องค๑ความรู๎เผยแพรํงานวิจัยระดับนานาชาติ องค๑ความรู๎ด๎านการ
บูรณาการวิจัยในการเรียนการสอน เพื่อสามารถนําไปจัดหมวดหมูํการเผยแพรํได๎อยํางเป็นระบบ
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎และได๎องค๑ความรู๎ที่ต๎องการแล๎ว
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู๎ จะทําหน๎าที่ในการสรุปประเด็นความรู๎รํวมกับ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู๎ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม พิ จ ารณาแลกเปลี่ ย นร่ ว มกั น โดยการจั ด ทํ า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ
เอกสารรายงานประชุมสําหรับประชุมครั้งตํอไป และสรุปองค๑ความรู๎ที่ใช๎ภาษามาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารผําน
ชํองทางภายในองค๑กร
5. การเข้าถึงความรู้ จากการแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านวิจัย รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับการการวิจัย ทั้งที่มีอยูํใน
ตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็น
ลายลักษณ๑อักษร (Explicit Knowledge) ภายใต๎แนวคิด “Push” (การปูอนความรู๎) คือ การสํงข๎อมูล / ความรู๎ให๎
ผู๎รับโดยผู๎รับไมํได๎ร๎องขอ การสํงหนังสือเวียนแจ๎งให๎ทราบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ @cpc.ac.th ของคณะ และ
“Pull” (การให๎ โอกาสเลื อกใช๎ความรู๎) คือ การที่ผู๎ รับสามารถเลื อกรับหรือใช๎แตํเฉพาะข๎อมูล ผํ านเว็บไซต๑
http://km.cpc.ac.th (Demand-based) และสังคมออนไลน๑ Facebook ในกลุํม KM BUSIT-CPC เพื่อเปิด
โอกาสให๎กลุํมเปูาหมายเลือกใช๎ความรู๎ที่ต๎องการได๎

ภาพที่ 7 การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การแบํงป๓น ความรู๎ประเภท Explicit การจัดทําเอกสาร จัดทํา
ฐานความรู๎ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช๎ที่สามารถเข๎าถึงความรู๎ได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น การเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ คณาจารย๑ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผํานชํองสื่อสังคม
ออนไลน๑ตํางๆ เชํน ไลน๑กลุํม สําหรับการแจ๎งข๎อมูลขําวสารกิจกรรมการจัดการงานนําเสนอผลงานวิจัย การอบรม
วิจัยจากหนํวยงานภาย สําหรับให๎คณะกรรมการการจัดการความรู๎ภายในคณะ ได๎สร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ได๎ตลอดเวลาผํานเทคโนโลยี
7. การเรียนรู้ การนําความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ที่เป็นลายลักษณ๑อักษร และจากความรู๎ ทักษะของ
ผู๎มีประสบการณ๑ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีม าปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง และได๎มีอาจารย๑นําองค๑ความรู๎ไปใช๎ใน
การเรียนการสอน ซึ่งอาจารย๑ได๎กรอกข๎อมูลการนําความรู๎ไปใช๎หรือแสดงความคิดเห็นการนําความรู๎ไปใช๎ใน สื่อ
สังคมออนไลน๑( Facebook )มีการจัดทําเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนเป็น
โครงการตํอเนื่อง
สําหรับป๓จจัยที่ทําให๎เกิดความสําเร็จ ในการดําเนินการจัดการความรู๎ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ผู๎นําและกลยุทธ๑ (Leadership and Strategy) ผู๎บริหารทุกระระดับมีความเข๎าใจแนวคิดและ
ตระหนักถึงประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการจัดการความรู๎เพื่อจะสามารถสื่อสารและผลักดันให๎มีการจัดการความรู๎ใน
ระดับคณะได๎ และป๓จจัยด๎านวัฒนธรรมองค๑กร (Culture) คณาจารย๑เกิดแนวคิดรํวมกันในการสร๎างวัฒนธรรมของ
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การแลกเปลี่ยนและแบํงป๓น ความรู๎ระหวํางบุคคลภายใน ตลอดจนป๓จจัยด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการ
จัดการความรู๎ (Technology) ชํวยให๎บุคลากรฝุายสนับสนุนที่สามารถค๎นหาความรู๎ ดึงเอาความรู๎ไปใช๎ การ
วิเคราะห๑ข๎อมูลและการจัดเก็บเป็นระเบียบทําให๎การแลกเปลี่ยนความรู๎เกิดได๎รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น และ
ป๓จจัยสุดท๎ายด๎านการวัดผลของการจัดการ ความรู๎
ที่จะมีการติดตามผํานแบบฟอร๑มติดตามการนําไปใช๎
ประโยชน๑ผํานสาขาวิชา ซึ่งมีความสอดคล๎องกับของArthur Anderson แ ล ะ American Productivity &
Quality Center (APQC) ป๓จจัยที่ทําให๎การจัดการความรู๎ประสบความสําเร็จ แตํสิ่งที่ยังเป็นปญหาของการ
ดําเนิ น การจั ด การความรู๎ คือ ด๎านเวลาในการแลกเปลี่ ยน เนื่องจากมีโ ครการระดับ มหาวิท ยาลั ย วิท ยาเขต
สาขาวิชา ทําให๎ต๎องมีการบริหารเวลาในการแลกเปลี่ยน โดยแนวทางแกไขโดยการนําแนวคิดการใช๎ การวางแผน
นําปฏิทิน โครงการของมหาวิทยาลั ย วิทยาเขต สาขาวิช ามาประชุ มพิจารณารํวมกันในการกําหนดวัน เวลา
แลกเปลี่ยนรํวมกันแตํล ะครั้ ง และแนวคิดการบันทึกเป็นวิดีโอผํานทางสื่อสั งคมออนไลน๑ Facebook หรือ
YouTube โดยที่คณะกรรมการสามารถเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎นอกสถานที่นอกเวลาราชการ

สรุป
การจั ดการความรู๎ เพื่อขับ เคลื่ อนคณะบริห ารธุรกิจและเทคโนโลยีส ารสนเทศสูํ วัฒ นธรรมองค๑กรที่มี
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
ด๎านนี้จะมีความสัมพันธ๑และเกี่ยวข๎องกันอยํางใกล๎ชิดในการพัฒนาการจั ดการความรู๎ให๎มีประสิทธิผล 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 การพัฒนาโครงงานนักศึกษาสูํผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑และเผยแพรํ การ
ตีพิมพ๑และเผยแพรํระดับนานาชาติ โดยมีแนวปฏิบัติในการด๎านการกลวิธีการสร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ทั้ง
การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน๎าที่ดําเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และกําหนดประธานที่มี
ทักษะการพูด สร๎างบรรยากาศให๎เกิดความเป็นกันเอง นําองค๑ความรู๎ที่อยูํในบุคคลแล๎วสรุปประเด็นได๎ นําองค๑
ความรู๎จัดเก็บอยํางเป็นระบบและแบํงป๓นแลกเปลี่ยนผํานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข๎ าถึงได๎ทั้งภายในและ
ภายนอกองค๑กร ทั้งนี้ได๎มีแนวทางการวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู๎ในอนาคตในการสร๎างเป็นลักษณะชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ (Community of Practice; CoP Cop ตามองค๑ความรู๎ที่เหมาะสมของคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทสรุป
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ มีเปูาหมายเพื่อสังเคราะห๑และ
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.
คาสาคัญ : การพัฒนางานประจําสูํงานวิจัย การจัดการความรู๎ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของนักศึกษา
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บทนา
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิการของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ มีเปูาหมายเพื่อสังเคราะห๑และ
นําเสนอออกแบบกิจกรรมการวัดผลการเรียนรู๎โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย๑ ด๎า นการใช๎งานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของคณะเทคโนโลยีสั งคม สามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ในแผนการจัดการความรู๎ของคณะกรรมการการจัดการความรู๎ด๎านการเรียนการสอน (IKM)
ที่กําหนดไว๎วํ า “อาจารย๑ ในคณะเทคโนยี สั ง คมสามารถใช๎เทคโนโลยีส ารสนเทศในการวัด ผลการเรีย นรู๎ของ
นักศึกษาได๎ และคะแนนทดสอบความรู๎ของนักศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนนสูงขึ้นกวํา
กํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็น ไปตามกลยุทธ๑พัฒนาศักยภาพอาจารย๑ด๎านทักษะวิชาชีพสูํอาเซียน
นําไปสูํการบรรลุเปูาประสงค๑คือ “อาจารย๑ในคณะเทคโนยีสังคมสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ และคะแนนทดสอบความรู๎ของนักศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนน
สูงขึ้นกวํากํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งสอดคล๎องกับจุดเน๎นเชิงยุทธศาสตร๑ในพันธกิจการจัดการศึกษาให๎
ได๎ตามเกณฑ๑มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนอง
ความต๎องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล
ดังนั้น การจัดทําผลงานวิจั ยเพื่อพัฒนางานประจํานี้ จึงมีความมุํงหวังให๎เกิดการพัฒ นาศัพยภาพของ
อาจารย๑ในด๎านการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของกระบวนการและมาตรฐานคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานในแตํละขั้นตอนตามที่กําหนดไว๎ในแตํละขั้นตอนตามที่กําหนดแนวทางไว๎ในคูํมือการปฏิบัติงาน
เพื่อผลักดันให๎คณะเทคโนโลยีสังคมก๎าวทันประเทศไทย 4.0

วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิการของงานในกระบวนการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ ได๎ใช๎ปรัชญาของวิธีการวิจัยแบบ
Routine to Research ซึ่งเน๎นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร๎างเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการโดยตรงเพื่อการ
บรรลุข๎อกําหนดที่สําคัญและมาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการและขั้นตอนตามลําดับ ดังนั้น การวิจัยนี้ ใช๎
ข๎ อมู ล ทั้ง เชิง ปริ ม าณและเชิง คุณภาพที่ ส ะท๎ อนป๓ ญหาของกระบวนการ กลยุ ทธ๑/ เครื่อ งมือ ในการจั ดกระทํ า
(Treatment) ในการพัฒนากระบวนการ การปฏิบัติเพื่อบรรลุเปู าหมาย การประเมินความสําเร็จและสุดท๎ ายคือ
การสะท๎อนภาพการพัฒนาหลังการจัดกระทําเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานของกระบวนการเพื่อตอบโจทย๑ และ
เปูาหมายหลักของการวิจัยคือ “อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสังคมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ และคะแนนทดสอบความรู้ของนักศึกษาหลังจากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมี
คะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
จากการพิจารณาเปูาหมายของการวิจัยข๎างต๎น การวิจัยนี้จึงมีประชากร คือ นักศึกษาที่ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ ทั้งหมดของชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัด
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กระทํา (ปีการศึกษา 2559) การวิจัยเก็บข๎อมูลทั้งประชากร ซึ่งขอบเขตของการวิจัยได๎ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ โดยวิธีวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. รวบรวมข๎อมูลบริบทการดําเนินงานที่สะท๎อนความเสี่ยง/ป๓ญ หาในการดําเนินงานของกระบวนการใช๎
กิจกรรมให๎การวัดผลแบบเดิม
1.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ ประกอบด๎วย ความเสี่ยง/ป๓ญหา นักศึกษาไมํมีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎
รู๎สึกเบื่อหนํายวิธีการวัดผลเดิมๆ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็นสําคัญที่ค๎ นพบจากแบบสอบถามกับกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญข๎างต๎น
1.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ ประกอบด๎วย แนวคิดและทฤษฏีประเทศไทย 4.0 การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
แผนกลยุทธ๑ของคณะเทคโนโลยีสังคม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็นสําคัญที่ค๎ นพบจากการตรวจเอกสาร
ข๎างต๎น เพื่อค๎นหาความสอดคล๎องระหวํางกระบวนการกับภาพการดําเนินงานขององค๑กรและมาตรฐานที่กําหนด
ตามคูํมือการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้การวิจัยยังรวบรวมข๎อมูล ที่สะท๎อนการวัดผลความพึงพอใจของอาจารย๑คณะเทคโนโลยี
สังคมสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาได๎ และ ผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศวัดผลมีคะแนนสูงขึ้นกวํากํอนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2558 โดย
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําร๎อยละ (Percentage)
2. กําหนดการจั ด กระทํ า (Treatment) ในการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของกระบวนการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎ของคณะเทคโนโลยีสังคม
2.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามกับนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย๑ที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช๎ในการวัดผลการเรียนรู๎ของคณะเทคโนโลยีสังคมและอาจารย๑ประจําวิชาที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช๎ในการวัดผลการเรียนรู๎
2.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ทั้งแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
3. ประเมินผลความสําเร็จของการจัดกระทํา (Treatment) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎
การประเมินผลความสําเร็จของการจัดกระทําของการวิจัยนี้เป็นไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนากระบวนการ
2 ตัวชี้วัดดังนี้
3.1 ร๎ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของอาจารย๑ ที่ ใ ช๎ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการวัด ผล ของ
ชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2559)
3.2 ร๎อยละของนั กศึกษาหลังจากใช๎เทคโนโลยีส ารสนเทศวัดผลมีคะแนนสู งขึ้นกวํากํอนการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของชํวงเวลากํอนการจัดกระทํา (ปีการศึกษา 2558) และหลังการจัดกระทํา (ปีการศึกษา
2559)
4. ผลสะท๎อน (Reflection) หลังการจัดกระทํา (Treatment) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลการเรียนรู๎
4.1 ข๎อมูลปฐมภูมิที่สะท๎อนป๓จจัยความสําเร็จ ความเสี่ยงและแนวทางการพัฒนาในอนาคตโดยเก็บ
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก กับกลุํมอาจารย๑ที่ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสรุปประเด็น
สําคัญที่คน๎ พบจากการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญข๎างต๎น
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
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 นั้นเป็นการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข๎าไปจับธุรกิจเพื่อเรํงเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ ไมํเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 และยังยึดติดกับการเรียนการสอน และการวัดผลในรูปแบบเกํา ซึ่งเมื่อมา
พิจารณาประเทศไทย 4.0 แล๎วนั้น มีความเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 คํอนข๎างมาก คือการพัฒนา
การศึกษาภายใต๎กรอบประเทศไทย 4.0 สูํการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ต๎องเริ่มด๎วยการฝึกให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง อาจารย๑เปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยง
ความรู๎กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูํรูปธรรมให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่ต๎องการ เชํน การทํางานรํวมกัน ความคิด
สร๎ า งสรรค๑ และการสื่ อ สารที่ ดี ซึ่ ง การจั ด การศึ ก ษาต๎ อ งสร๎ า งความพอใจให๎ ผู๎ เ รี ย นและท๎ า ท๎ า ยสูํ ก ารสร๎ า ง
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎ เรียนอยากเรียน ป๓จจุบันการศึกษาอยูํในยุค 4.0 โดยผู๎เรียนสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากสื่อการสอนทุกรู ปแบบ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ๑และสื่ อดิจิทัล โดยเน๎นให๎ผู๎ เรียนมีทักษะในการสื บค๎นและใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข๎อมูลในป๓จจุบันมีจํานวนมาก ผู๎เรียนจึงต๎องมีความสามารถในการค๎นหาและ
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล (ดร.ชวลิต โพธิ์นคร)
2. จากที่คณะกรรมการการจัดความรู๎ด๎านการเรียนการสอน อาจารย๑ และผู๎บริหารได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันเพื่อสกัดป๓ญหาและความเสี่ยงในงานวิจัยนี้ จึงตกลงทิศทางกันได๎อยํางเป็นรูปธรรมเพื่อให๎เกิดประโยชน๑กับ
นักศึกษาและคณะฯ มากที่สุด ซึ่งเปูาหมายหลักของคณะเทคโนโลยีสังคมที่สําคัญที่สุดคือ “การหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในการออกแบบกิจกรรมเพื่อวัดผลการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” อาจารย๑จะต๎องใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมุ๎งเน๎นไปที่การวัดผลเป็นอยํางแรก จาก
การสัมภาษณ๑เชิงลึก พบวํา การวัดผลในอดีต นั้นใช๎เพียงการให๎นักศึกษาทําแบบทดสอบลงในกระดาษเขียนตอบ
กระดาษคําตอบ และการปฏิบัติในห๎องแลปคอมพิวเตอร๑ เชํนการเขียนโปรแกรม ซึ่งในการทําแบบทดสอบจะมีกฏ
ระเบี ย น ข๎อห๎ าม แกํนั กศึก ษา เชํน ห๎ ามสํ งเสี ยงดัง ห๎ ามถาม ห๎ า มลอก ห๎ า มใช๎ โ ทรศัพท๑ มือถื อ และอุ ปก รณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ทําให๎นักศึกษาในยุคสมัยป๓จจุบันซึ่งชอบการทํางานเป็นกลุํม ไมํชอบการวัดผลแบบเกํา จากการ
สัมภาษณ๑นั กศึกษา พบวํา สํ ว นใหญํลงความเห็ นวําหากการวัดผลเป็นในรูปแบบของการเลํ นเกมส๑ 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 และสภาพแวดล๎อมในการเรียนรู๎แบบอื่น 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 เพื่อให๎ผู๎ตอบอําน
โจทย๑และตอบคําถามโดยการชูด๎านคําตอบของกระดาษขึ้น และผู๎สอนจะให๎แอพคลิเคชั่นจากสมาร๑ทโฟนเป็นตัว
เก็บคําตอบ
จากนั้นนํามาสอนให๎อาจารย๑ผู๎สอน และให๎อาจารย๑ผู๎สอนนําทดลองใช๎วัดผลกับนักศึกษาเป็นระยะเวลา 4
เดือน ในชํวงระหวําง 1 เดือนแรก มีการประชุม และสัมภาษณ๑ผลลัพธ๑การนําโปรแกรมไปใช๎ ถึ งข๎อดี และ ข๎อเสีย
ของแตํละโปรแกรม และได๎ข๎อสรุปจากอาจารย๑วําโปรแกรม Kahoot! นั้นสามารถทําความเข๎าใจได๎งําย และดึงดูด
ความสนใจของนักศึกษาได๎ดีกวําโปรแกรม Plickers จึงได๎ข๎อสรุปวําคณะเทคโนโลยีสังคมใช๎การวัดผลการเรียนรู๎
ของนักศึกษาผํานโปรแกรม Kahoot! จะเห็นได๎วําจํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ให๎กับการ
เรียนการสอนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวําปีการศึกษากํอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนกับคณะกรรมการจัดการความรู๎ด๎าน
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
ผลการจัดกระทาในการวิจัย
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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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
ผลการจัดกระทาในการวิจัย
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 ไมํวําจะเป็นการถามตอบระหวํางเรียน การอํานหนังสือทบทวนความรู๎กํอนมาเรียน และนักศึกษาจดเลคเชอร๑ระหวํางเรียนมากขึ้น
สํงผลให๎นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ร๎อยละ 82.98 เมื่อสอบถามนักศึกษาโดยใช๎แบบสอบถามพบวําความพึง
พอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีมาประยุกต๑ใข๎อยูํในระดับดีมาก

สรุป
จากผลการทดลองนําเว็บแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช๎กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา
2559 นั้น พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนที่นําใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในระดับ ดีมาก
และนั กศึกษามีผ ลการเรี ย นดีขึ้น อยํ างเห็ น ได๎ชัด ดังกราฟแทํงแสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยี ม า
ประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559
แสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนสอน
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้ อยละ)

นักศึกษามีผลการเรี ยนดีขึ ้น (ร้ อยละ)

ปี การศึกษา 2558
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ปี การศึกษา 2559

15

85

82.98

ปี การศึกษา 2558

ปี การศึกษา 2559

ภาพที่ 1 กราฟแทํงแสดงผลการเปรียบเทียบการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2558 และ ปีการศึกษา 2559
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จากข๎อมูลผลการเปรียบเทียบจํานวนอาจารย๑ที่สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน
ในปี การศึกษา 2558 และ ปี การศึกษา 2559 พบวําในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย๑ส ามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอนในสํวนของการวัดผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 15 คน และมี
แนวโน๎มวําจะเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2560 สะท๎อนวําการทําความเข๎าใจให๎อาจารย๑ตระหนักถึงความสําคัญของการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาประยุกต๑ใช๎กับการเรียนการสอน ทําให๎อาจารย๑ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และให๎ความรํวมมือในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎ก๎าวทันไทยแลนด๑ 4.0
การสะท๎อนผลการนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ในการเรียนการสอนจากอาจารย๑ผู๎สอนนั้น
พบวํา อาจารย๑ที่มีอาวุโสคํอนข๎างไมํให๎ความสําคัญการเทคโนโลยีและยึดติดการสอนในรูปแบบเดิม แตํเมื่อมี
ประชุมและอธิบายถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต๑ให๎เห็นความแตกตํางระหวํางการ
สอนโดยไมํใช๎เทคโนโลยี และการสอนโดยใช๎เทคโนโลยี และ นํา Kahoot! มาสอนและทดลองให๎อาจารย๑นําไปใช๎
กับนักศึกษา ก็ทําให๎อาจารย๑เข๎าใจและเห็นความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น จากการสัมภาษณ๑อาจารย๑ที่
นํา Kahoot! ไปใช๎งาน พบประเด็นที่นําสนใจเพิ่มเติม ที่นําไปสูํ ข๎อเสนอแนะกับองค๑กรตํอไป คือ ป๓ญหาด๎าน
ความเร็วของอินเตอร๑เนตไร๎สายภายในคณะไมํเสถียร ทําให๎บางครั้งนักศึกษาสามารถเชื่อมตํอเพื่อเข๎าไปตอบ
คําถามได๎
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การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
Development of Knowledge Management Collaboration to Digital University
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บทสรุป
การสร๎างความรํวมมือการจัดการความรู๎ตั้งแตํอดีตจึงถึงป๓จจุบัน มีแนวโน๎มในการพัฒนาการจัดการความรู๎
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ที่เหมาะสมกับ
การสร๎ างความรํ ว มมือ ในชํ ว งแรกที่ เ ริ่ ม ต๎ น การพั ฒ นาและสํ งเสริม จากการจั ดการความรู๎ ในรู ปแบบเดิ มของ
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชํน การเลําเรื่องทรงพลัง (Story Telling) แผํนพับการจัดการความรู๎ (KM
Brochure) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และเครื่องมือการจัดการความรู๎อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได๎จริง
จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แตํสิ่งที่เป็นกําแพงขวางกั้นการพัฒนาและสํงเสริมการ
จัดการความรู๎ให๎เกิดการตํอยอด คือ การรับรู๎การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ให๎เกิด
ประโยชน๑นั้นควรดําเนินการให๎เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการ
ความรู๎ คือ ความไมํกล๎าที่จะสร๎างสรรค๑ หรือ เปลี่ยนแปลงไปสูํนวัตกรรมการจัดการความรู๎ใหมํๆ รวมถึงการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู๎
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร๑ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มองเห็ นถึ งคุณ คํา และ
ความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร๎างความรํวมมือในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการความรู๎มุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยํางเต็ มรูปแบบ โดยเฉพาะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎าน
การจัดการความรู๎ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดเตรียมไว๎ให๎เพื่อการพัฒนาองค๑ความรู๎ และการถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน จนเปลี่ยนเป็นพลังในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎จึงเป็นสิ่งที่
สําคัญตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎รํวมกันของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยได๎จัดเตรียมเอาไว๎ เชํน เว็บบล็อก (Web Blog) หรือสื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ที่มีศักยภาพ
มาใช๎ในการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ระหวํางกันได๎
คาสาคัญ : 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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บทนา
จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Digital Society) ของภาครัฐบาล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบั น การศึ ก ษาของภาครั ฐ ได๎ ป รั บ ตั ว เข๎ า สูํ ก ารเป็ น
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 ที่เอื้ออํานวยทุกระดับ เข๎าถึงได๎ทุกที่ ทุกเวลาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานขององค๑กร โดยใช๎เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีแกํบุคลากร และนักศึกษา
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร๎อมในการมุํงสูํการเป็นมหาวิ ทยาลัยดิจิทัล (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) เพื่อขับเคลื่อนไปสูํการ
จัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล แตํบุคลากรยังมีความรู๎สึกที่ไมํดีตํอการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจั ดการความรู๎ มองวําเป็ นการเพิ่มภาระงาน หรือมีทัศนคติที่ไมํดีตํอการใช๎เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
ดําเนินการให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎ และการบริหารจัดการความรู๎เพื่อถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนพันธกิจตํางๆ ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน
ดังนั้น การจัดการความรู๎ภายในองค๑กร ถือได๎วําเป็นสิ่งที่สําคัญอยํางหนึ่งในการขับเคลื่ อนองค๑กรให๎เกิดการ
พัฒนาตํอยอดองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได๎จากการศึกษา ค๎นคว๎า หรือได๎รับ
การฝึกอบรมจากบุคลากรภายในที่มีความรู๎ความสามารถ โดยมีความเชี่ยวชาญจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) และนํามาบริหารจัดการความรู๎เ พื่อถํายทอด หรือเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เกิดขึ้นในรูปแบบเดิมภายใน
มหาวิทยาลัยผํานเครื่องมือการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย เชํน การเลําเรื่อง (Story Telling) แผํนพับการจัดการ
ความรู๎ (KM Brochure) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และเครื่องมือการจัดการความรู๎อื่นๆ นํา มาปรับใช๎ตาม
ความเหมาะสม สิ่งที่สําคัญ คือ การมองเห็นคุณคําและความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร๎างความ
รํว มมือในการใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการความรู๎ของบุคลากรคณะฯ แตํล ะบุคคลมีความ
แตกตํางกัน โดยคณะฯ ให๎ความสําคัญกับบุคลากรในกลุํมที่มีศัก ยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู๎ มีความสนใจใฝุเรียนรู๎ และการรับรู๎การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง สามารถขับเคลื่อน
ตัวเองให๎เป็นนักจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได๎
อยํางดี โดยมีทักษะทางด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎อยํางยั่งยืน เกิด
การสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ที่มีความสําคัญตํอการพัฒนาองค๑ความรู๎รํวมกันของหนํวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยดิจิทัลได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย๑การจัดการความรู๎ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได๎จัดเตรียมเอาไว๎ เชํน เว็บบล็อก (Web Blog) หรือสื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ที่มีศักยภาพมาใช๎ใน
การสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ และระหวํางหนํวยงานตํอไปได๎
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วิธีการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการกําหนดระดับการสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการ
ความรู๎ที่ชัดเจน เพื่อให๎เกิดการสร๎างสรรค๑องค๑ความรู๎ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล แนํนอนวําการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิ ทัลได๎นั้น มีวิธีการสร๎างความรํวมมือที่
สําคัญในทุกระดับ ไมํวําจะเป็นผู๎บริหารระดับสูง (CEO) คณบดี ผู๎อํานวยการสํานัก สถาบัน กอง (Dean and
Director) และบุคลากรสายวิชาการ (Lecturer) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) ตํางมีความสําคัญ
ในการพัฒนาและสํงเสริมการจั ดการความรู๎เป็นอยํางดีในระดับตํางๆ ตั้งแตํระดับสาขาวิชา ระดับคณะ/สํานัก
สถาบัน กอง และระดับมหาวิทยาลัย
โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสํงเสริมให๎เกิดการจัดการ
ความรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย๑การจัดการความรู๎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP
Knowledge Management Center) ได๎จัดเตรียมไว๎ให๎บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถถํายทอด และเผยแพรํความรู๎ในระดับป๓จเจก (Individual Knowledge) ได๎
อยํางเป็นอิสระผํานเว็บบล็อกการจัดการความรู๎มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP KM Web
Blog) และนอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎หลัก (Core KM Tools) โดยใช๎การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแนวปฏิบัติแบบออนไลน๑ (Online CoP) ผํานเว็บบล็อกชุมชนแนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP CoP Web Blog) เนื่องจากการกระตุ๎นเพื่อสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางกันของบุคลากรในหนํวยงานสํงผลดีตํอการได๎มาซึ่งการแบํงบันสารสนเทศและองค๑ความรู๎ที่มีประโยชน๑ใน
การพั ฒ นากระบวนการการจั ด การความรู๎ ที่ ก ว๎ า งขวางขึ้ น ได๎ และสามารถนํ า มาใช๎ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ ในการ
ดําเนินการในการทํางานของบุคลากรได๎ในทุกระดับ (Costa et al, 2016)

ภาพที่ 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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ภาพที่ 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 รวมถึ งผู๎ที่สนใจได๎เข๎ามาค๎นหาองค๑ความรู๎ที่จําเป็น
ตํอการพัฒนาตนเอง หนํวยงาน และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได๎
กําหนดโครงสร๎างความรํวมมือด๎านการจัดการความรู๎เพื่อความยั่งยืน (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 ในกรณีที่บุคลากรคณะฯ ยังไมํสามารถดําเนินการตามแผนการจัดการความรู๎ แนํนอนวําอาจจะ
พัฒนาไปสูํการกําหนดเกณฑ๑การพิจารณาผลการปฏิบัติงานทางด๎านการจัดการความรู๎ของบุคลากร
คณะฯ ในการประเมินสมรรถนะหลั กสําหรับการทํางานทางด๎านการจัดการความรู๎ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนตํอไปในอนาคต
2. เครื่องมือการจัดการความรู้หลัก (Core KM tools) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ชุมชนแนวปฏิบัติแบบออนไลน๑ (Online CoP)
กระตุ๎ น ให๎ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ร ะหวํ า งกั น ของบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาและค๎นหาองค๑
ความรู๎ใหมํๆ เพื่อนํามาพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา
3. คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (KM HEC Manual) จัดทําโดยงานจัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีความมุํงหวังให๎บุคลากรคณะฯ
สามารถดําเนินการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการจัดการความรู๎
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ได๎ อ ยํ า งสะดวก และเพื่ อ กระตุ๎ น ให๎ เ กิ ด ความรํ ว มมื อ ทางด๎ า นการจั ด การความรู๎ เ พิ่ ม ขึ้ น ตาม
กระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process)
4. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นชํองทางการสื่อสารที่สําคัญของบุคลากรคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในยุคของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ได๎นํามา
ประยุกต๑ใช๎เพื่อเป็นชํองทางการถํายทอด และเผยแพรํอีกทางหนึ่ง เพื่อให๎บุคลากรคณะฯ สามารถ
เข๎าถึงองค๑ความรู๎ที่จําเป็นตํอการพัฒนาตนเองได๎ในสื่อสังคมออนไลน๑ที่หลากหลาย เชํน แฟนเพจงาน
จัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (KM HEC
RMUTP FanPage) ไลน๑ทางการของงานจัดการความรู๎ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Line Official : KM HEC RMUTP) และชํองทางสื่อสังคมออนไลน๑
อื่นๆ ที่สามารถสื่อสารระหวํางบุคลากรคณะฯ ได๎
5. บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร (Active
CEO and Active HEC Personnel) ทุกคนที่มีศักยภาพในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู๎ให๎ ถํายทอด และเผยแพรํในวงกว๎างขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะต๎องดําเนินการ คือ การ
เปลี่ยนวิธีคิด (Mind Set) ของบุคลากรคณะฯ ใหมํทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ เพื่อให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมํดีกับการจัดการความรู๎ มุํงให๎บุคลากรมองเห็นถึงคุณคําของการขับเคลื่ อน
การจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปสูํ
ความสําเร็จ โดยการสํงเสริมให๎บุคลากรคณะฯ มีการใช๎การจัดการความรู๎ในทุกกระบวนการจัดการ
ความรู๎ และสํงตํอความรู๎ไปยังบุคลากรคณฯ รุํนตํอไป เพื่อถํายทอด 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 ห รือผู๎รู๎ใน
เรื่องตํางๆ ด๎วยตนเอง เพียงแคํเข๎าไปค๎นหาองค๑ความรู๎ที่จําเป็นตํอการพัฒนาตนเองภายในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด๎านการจัดการความรู๎ที่ได๎จัดเตรียมเอาไว๎ ทั้งนี้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครจะต๎ อ งดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดํา เนิ น การอยํ า งเครํง ครั ด เพื่อ เป็ น การ
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) และเป็นพลั งขับเคลื่ อนการจัดการความรู๎อยํางยั่งยืน
(Sustainable KM Power) ตามผังความคิด ทั้งรวมทั้งเป็นการมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital
University) อยํางเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด๎วย
1.2 แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับบุคลากรคณะฯ
บุคลากรคณะฯ จะต๎องมองเห็ นถึงคุณคําของการจัดการความรู๎ในระดับป๓จเจก (Individual
Knowledge) วํามีความสําคัญที่สุดสําหรับการขับเคลื่อนองค๑กร โดยบุคลากรคณะฯ หรือผู๎ที่สนใจจะต๎องได๎รับการ
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กระตุ๎นให๎เกิดการถํายทอด และเผยแพรํองค๑ความรู๎ พร๎อมทั้งนําไปตํอยอดจนกลายเป็น องค๑ความรู๎ใหมํๆ ด๎วย
วิธีดําเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรคณะฯ สามารถพัฒนาตนเองเป็นนักการจัดการความรู๎ใน
ระดับป๓จเจกได๎อยํางยั่งยืน
2. ความท๎าทายในอนาคตสําหรับการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู๎
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร มีแนวความคิดในการ
สํงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู๎ไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยต๎องการที่จะขับเคลื่อนด๎วยองค๑ความรู๎
(Knowledge Organization) จนกลายเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของบุคลากรคณะฯ
สํงผลดีตํอการเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ตํอไปในอนาคต
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บทสรุป
การดําเนินงานบริการวิชาการแกํสังคม ประจําปีงบประมาณ 2560 เป็นการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคมแบบบูรณาการ ถํายทอดเทคโนโลยีจากองค๑ความรู๎และผลงานบริการวิชาการ โดย
มุํงพัฒนาประชากรของประเทศให๎มีสติ ป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ๑ เป็นไปตามความ
ต๎องการของกิจกรรมทางสังคมอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการสํงเสริมและดํา เนินการถํายทอดวิทยาการ
ด๎านตําง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2560 นี้
งานบริการวิชาการแกํสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได๎ดําเนินงาน
โครงการบริ ก ารวิ ช าการแกํ สั ง คม โดยโครงการบูร ณาการการมี สํ ว นรํว มเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ชุม ชนตาม
แนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว มีผู๎เข๎ารับบริการทั้งสิ้นจํานวน 88 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 96 % โดยได๎รับงบประมาณรายจําย จํานวน 392,700 บาท (สามแสนเก๎าหมื่นสองพันเจ็ดร๎อย
บาทถ๎วน)
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได๎รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให๎ดําเนินการ“โครงการบูรณาการการมี
สํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ด ถั่วเขียว”
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจํานวน 88 คน ระหวํางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู๎ตามการอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ ถั่ว โดยการใช๎เครื่องคัดแยกเมล็ด ถั่วเขียว ให๎แกํ วิสาหกิจ
ชุม ชนกลุํ ม สํ ง เสริ ม และผลิ ต พั น ธุ๑ ข๎ า วดี ป ทุ ม ธานี 1 ไทรงาม หมูํ ที่ 1 ตํ า บลไทรงาม อํ า เภอไทรงาม จั ง หวั ด
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.
คาสาคัญ : Green Bean Separate machine Mesh size

บทนา
เนื่องด๎วยกลุํมวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัดกําแพงเพชร มีผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรจํานวนมาก ที่ต๎องการ
แปรรูปและถนอมอาหาร โดยทางชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมอยูํเป็นป๓จจุบันแล๎วและทาง
ชุมชนต๎องการความอนุเคราะห๑อุปกรณ๑เครื่องมือเชิงวิศวกรรมทางด๎านการแปรรูปการเกษตร จึงได๎ขอความอนุเคราะห๑
จากคณะวิศวกรรมศาสตร๑เพื่อขอให๎มีการสร๎างเครื่องต๎นแบบสําหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ถั่วเขียว ซึ่งการคัดแยกเมล็ดพันธุ๑
จะนําไปสูํผลิตภัณฑ๑อาหารตํอไป อีกทั้งในป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑จากการเกษตรอินทรีย๑ได๎รับความนิยมเป็นอยํางสูงและยัง
สอดคล๎องกับวิถีชีวิตท๎องถิ่นของประเทศไทย โดยผลที่จะได๎รับจากโครงการนี้ก็คือภาพลักษณ๑ของมหาวิทยาลัยด๎านการ
สนับสนุนนวัตกรรมและองค๑ความรู๎ที่ใช๎ในการเกษตร ซึ่งจะทําให๎มหาวิทยาลัยเป็นที่รู๎จักในกลุํมเกษตรกรเป็นวงกว๎าง

วิธีการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

รํางและรายละเอียดโครงการฯ
นําเสนอผู๎บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
ปรับรายละเอียดโครงการตามเครื่องมือการจัดการความรู๎
ขออนุมัติโครงการ
ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ดําเนินงานภายใต๎เครื่องมือการจัดการความรู๎
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6. ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาตามเครื่องมือการจัดการความรู๎
7. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการ
8. รายงานผลการติดตามการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได๎รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให๎ดําเนินการ“โครงการบูรณาการการมี
สํวนรํวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ด ถั่วเขียว”
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจํานวน 88 คน ระหวํางวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู๎ตามการอบรมให๎ความรู๎การคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ ถั่ว โดยการใช๎เครื่องคัดแยกเมล็ด ถั่วเขียว ให๎แกํ วิสาหกิจ
ชุม ชนกลุํ มสํ งเสริ มและผลิ ต พัน ธุ๑ข๎ าวดีป ทุม ธานี 1 ไทรงาม หมูํที่ 1 ตํ าบลไทรงาม อํา เภอไทรงาม จัง หวั ด
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
ผลการดาเนินงาน
1.จํานวนโครงการ (โครงการ)
1
1
2.จํานวนผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี (คน)
50
88
3.ความพึงพอใจของผู๎รับบริการใน
90
96
กระบวนการให๎บริการ
4.ผู๎รับบริการนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑
86
96
(ร๎อยละ)
5.ความพึงพอใจของผู๎รับบริการวิชาชีพตํอ
85
96
ประโยชน๑จากการบริการ (ร๎อยละ)

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 และนําไปองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมนําไปสอนและบอกความรู๎แกํผู๎อื่น 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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ตารางที่ 1 ผลการใช้ประโยชน์จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการใช้ประโยชน์
จานวน
ร้อยละ
หลังการอบรมทันที
หลังอบรมภายใน 1 เดือน
หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน
หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน
รวม

แนวทางการนาไปใช้ประโยชน์
นําความรู๎ไปใช๎ในครอบครัว
นําความรู๎ไปใช๎ในชุมชน/กลุํม
สอน/บอกความรู๎แกํผู๎อื่น
นําความรู๎ไปดัดแปลงทําแบบใหมํ
นําไปทําเป็นรายได๎หลัก/เดือน
นําไปทําเป็นรายได๎เสริม/เดือน
สามารถลดรายจํายในครอบครัวได๎/เดือน
รวม
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก
การบริการข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น๎อย
น๎อยที่สุด
รวม
การนาความรู้ไปขยายผลต่อ
สร๎างอาชีพใหมํ
พัฒนาอาชีพเดิม
ไมํสามารถสร๎างอาชีพใหมํหรือพัฒนา
อาชีพเดิมได๎
รวม
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45
10
5
0
60

75.00
16.67
8.33
0.00
100.00

จานวน
29
25
6
0
0
0
0
60

ร้อยละ
48.33
41.67
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

58
2
0
0
0
60

96.67
3.33
0.00
0.00
0.00
100.00

จานวน
10
50

ร้อยละ
16.67
83.33

0

0.00

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
การจั ดการความรู๎ ภู มิป๓ ญ ญาท๎อ งถิ่น การแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑ๑ ชุ มชนเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ เป็นข๎อค๎นพบจากการนําเสนองานวิจัยโครงการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นการ
นําเสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory action research) โดยมีเหตุผลเพื่อบูรณาการ
งานวิจัยสูํตลาดประชารัฐ มีวิธีการดําเนินการโดยใช๎เครื่องมือในการวิจัยคือ การเสวนา (Dialogue) แหลํงผู๎รู๎ใน
องค๑การ (Center of Excellence-CoE) และการเลําเรื่อง (Story Telling) ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษา และ
กลุํมเปูาหมายคือสมาชิกกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อค๎นหารูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปสมุนไพรมะรุมของชุมชน และ
เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ
ผลการศึกษาพบวํา การจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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
125

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

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
คาสาคัญ : การจัดการความรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ผลิตภัณฑ๑ชุมชน ตลาดประชารัฐ

บทนา
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ(Quantitative and Qualitative Research) รวมทั้ง
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR) ของชุมชน มี
วัตถุประสงค๑เพื่อเพื่อค๎นหารูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปสมุนไพรมะรุมของชุมชน และเพื่อศึกษาศักยภาพ
ของกลุํมสมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นฯ ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
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 ผู๎เข๎ารํวมการประชุมลงมติถึงความเป็นไปได๎ในการนํา ไปผลิตตํอ
ยอดสูํตลาดประชารัฐ และสมาชิกชุมชนมีความต๎องการฝึกอบรมผลิตภัณฑ๑ สมุนไพรอื่นๆ ที่มีอยูํในท๎องถิ่น ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 เพื่อนําไปใช๎ตํอยอดพัฒนาสูํตลาดประชารัฐ เป็นการลด
คําใช๎จํายและเพิ่มมูลคํา สามารถนําไปจําหนํายให๎กับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ อีกทั้งยังสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎รับไป
เป็นวิทยากร การศึกษาตลอดชีวิต ถํายทอดให๎กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ เป็นการแบํงป๓นระหวํางชุมชน และสร๎าง
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เครือขํายนักวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0
ตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูตลาดประชารัฐ ใช๎วิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมของชุมชน (Participatory action research: PAR) โดย
ทํา การศึกษาถึงบริ บ ทและศักยภาพการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นตามความคิดเห็ นของชุมชน แนว
ทางการสํ งเสริ มและพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ๑ชุ มชนตามแนวพระราชดํา ริ เศรษฐกิจพอเพีย ง รวมทั้ง การสร๎างขี ด
ความสามารถด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน
เครื่องมือที่ใช๎ในการการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ การเสวนา (Dialogue) แหลํงผู๎รู๎ในองค๑การ (Center of
Excellence-CoE) และการเลํ าเรื่ อง (Story Telling) และกระบวนการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีสํ ว นรํ ว ม
(Participatory action research: PAR) ได๎แกํ
(1) การลงพื้นที่สังเกตบริบทของชุมชน สํารวจสภาพพื้นที่ ทรัพยากรในท๎องถิ่น ทรัพย๑สินทางวัฒนธรรม
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
(2) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกลุํมผู๎ นําและผู๎รู๎ในชุมชนหรือแหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร(Center of ExcellenceCoE) 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 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ 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 และได๎เล็งเห็นถึงความจําเป็นเรํงดํวนในการมีสํวนรํวมแก๎ไขป๓ญหาวิกฤตโดยใช๎ทุนทางวัฒ นธรรม
การเชื่อมตํอไปสูํ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นจุดขาย พัฒนาตํอยอดให๎เกิดประโยชน๑แกํ
ชุมชนในการนําไปสูํการพึ่งตนเอง ตลอดจนการสร๎างจิตสํานึกอันดีงามของคนในชุมชนเพื่อก๎าวไปสูํ การพัฒนาใน
บริบทประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐและเป็น การเพิ่มมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Added) ให๎ประเทศ
ไทย โดยมี “เรือนหมอพร” (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ศูนย๑พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็นแหลํงเรียนรู๎ต๎นแบบสมุนไพรของชุมชน
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แนวทางการดาเนินงาน ในครั้งนี้ จะประกอบไปด๎วย 4 แนวทาง ดังตํอไปนี้ 1) รวบรวมข๎อมูลและ
ออกแบบการแปรรูปสมุนไพร พร๎อมทั้งข๎อมูลชุมชนเชิงคุณภาพ 2) ศึกษาขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑มะรุม 3)
วิเคราะห๑เชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู๎ และ 4) สรุปผลสูํตลาดประชารัฐและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑
1.) รวบรวมข้อมูลและออกแบบการแปรรูปสมุนไพร ข้อมูลชุมชนเชิงคุณภาพ
การสํารวจความต๎องการของถิ่นฐานในระดับชุมชน เป็นการดําเนินให๎มีคลังแหลํงเรียนรู๎ คลังข๎อมูล
สมุนไพรในถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห๑บริบทสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น บางบอน เป็นเขตปกครอง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
บางบอนในอดีตเป็นชื่อหมูํบ๎านแหํงหนึ่งที่มีความเกําแกํอยํางน๎อยตั้งแตํสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ โดยมี
หลักฐานเป็นวรรณคดีหลายเรื่องที่กลําวถึง ได๎แกํ โคลงนิราศทวาย (โคลงนิราศไปแมํน้ําน๎อย) ของพระพิพิธสาลีใน
สมัยรัชกาลที่ 1 โคลงนิราศนรินทร๑ของนายนรินทรธิเบศร๑ (อิน) ในสมัยรัชกาลที่ 2 และนิราศเมืองเพชรของสุนทร
ภูํในสมัยรัชกาลที่ 4 ตํอมาเมื่อมีการจัดการปกครองสํวนภูมิภาคโดยแบํงออกเป็นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล
และหมูํบ๎าน บางบอนจึงกลายมาเป็นท๎องที่การปกครองของอําเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยในพื้นที่แถบนี้
รวมทั้งพื้นที่ใกล๎เคียงมีการปรับเปลี่ยนเขตการปกครองหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ.2483 ทางราชการได๎ยุบรวม
ท๎องที่ตําบลบางบอนเหนือ ตําบลบางบอนใต๎ และตําบลแสมดําเข๎าด๎วยกันและตั้งเป็น ตาบลบางบอน ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดธนบุรีถูกรวมเข๎ากับ จังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎เปลี่ยนการเรียกหนํวยการปกครองใหมํด๎วย
ตําบลบางบอนจึงได๎รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงบางบอน และอยูํในเขตการปกครองของสํานักงานเขต
บางขุนเทียน
ภายหลังในเขตบางขุนเทียนมีความเจริญและมีประชากรหนาแนํนขึ้นมาก เพื่อให๎การปกครองและการ
อํานวยความสะดวกแกํประชาชนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศแยกพื้นที่แขวงบางบอนออกจากเขตบางขุนเทียนตั้งเป็น เขตบางบอน โดยสํานักงานเขตบางบอนได๎
เปิดให๎บริการตั้งแตํวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541เป็นสํานักงานเขตลําดับที่ 50 ของกรุงเทพมหานคร เดิมตั้งอยูํที่
อาคารตลาดสดเทพยดาอารักษ๑ หมูํที่ 4 แขวงบางบอน ตํอมาในปี พ.ศ. 2547 ได๎ย๎ายมาตั้งสํานักงานเขต ใน
ป๓จจุบัน
2.) ศึกษาขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ามันมะรุม
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎จาก Passive Learning มาเป็น Active กระบวนการของ Five Steps
ประกอบด๎วย
(1) การสร้างประเด็นคาถามและการคาดดาคาตอบ (Learn to Question)
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน้ํามันมะรุม ประเด็นคําถามคือ ใช๎มะรุมชนิดใดในการทําน้ํามันมะรุม
โดยการคาดเดาการเลือกมะรุมบ๎านทั่วไป ที่สามารถหาได๎งํายในชุมชน
(2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search)
การเตรียมมะรุม ทั้งใบ ดอก และเมล็ด โดยนํามะรุมมาสกัดร๎อน โดยการต๎มรวมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆที่
เกี่ยวข๎อง และมีสรรพคุณใกล๎เคียงกัน อาทิมะยม การบูร ตะไครํ พริกไทย และขิง (ginger) เป็นต๎น นํามาล๎างแล๎ว
ตากแดดให๎แห๎ง ใสํหํอผ๎าขาวแบบลูกประคบ
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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 การเรียนรู้และการนาสนอ (Learn to Communicate)
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกระบวนการเรียนรู๎ยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู๎จาก
สิ่งใกล๎ตัวของกลุํมเปูาหมายในชุมชนเป็นที่รู๎จักและคุ๎นเคยได๎แกํมะรุม มะยม ตะไครํ และสมุนไพรอื่นๆ
(5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)
การเผยแพรํและการใช๎ประโยชน๑ในสังคม โดยแบํงเป็น
ต้นน้า คือการจัดทําคลังแหลํงเรียนรู๎ชุมชนผํานสื่อเทคโนโลยีในบริบทประเทศไทย 4.0
กลางน้า จัดทําหนํวยเรียนรู๎บูรณาการชุมชน
ปลายน้า ตํอยอดผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน้ํามันมะรุมเชิงพาณิขย๑สูํตลาดประชารัฐ
3.) วิเคราะห์เชิงสังคม “การเสวนา (Dialogue)”
การประชุมกลุํมยํอย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นได๎จัดขึ้นหลายครั้ง อาทิในวันที่ 25 สิงหาคม
2560 ณ ศูนย๑เรียนรู๎สมุนไพรภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนเอกชัย เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ องค๑การบริหารสํวนตําบลตลาดใหมํ อ.วิเศษไชยชาญ จังหวัด
อํางทอง
วิธีการผลิตและกาลังการผลิต : สมาชิกกลุํมสํวนใหญํเป็นแมํบ๎าน และประกอบอาชีพอื่นอยูํแล๎ว จึง
อาศัยการนัดหมายวันเวลาที่สะดวก มารวมกลุํมเพื่อชํวยกันทําผลิตภัณฑ๑ ปริมาณที่ผลิตขึ้นอยูํกับวําเป็นการทําเพื่อ
ใช๎เอง จําหนําย หรือตามคําสั่งซื้อ
การจัดจาหน่าย : สมาชิกกลุํมนําผลิตภัณฑ๑ไปจําหนําย โดยแนะนํากับคนที่รู๎จัก วางจําหนํายที่กลุํมวิจัย
ชุมชน อีกทั้งนําไปออกบูทในงานเทศกาลตํางๆ และมีการผลิตตามคําสั่งซื้อ ซึ่งเป็นของหนํวยงานที่เข๎ามาสํงเสริม
กิจกรรมภายในชุมชน เชํน ตลาดประชารัฐ คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต๎น การจําหนํายจึงอยูํในวงจํากัดสํวนใหญํ
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ลูกค๎าเป็นชาวบ๎านในชุมชน ยังไมํแพรํหลายสําหรับคนภายนอกมากนัก
จุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ : ด๎านคุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นที่ยอมรับของลูกค๎าที่เคยซื้อไปใช๎ ทั้ง
ลูกค๎าที่เป็นคนในชุมชนและลูกค๎าภายนอกที่เคยลองใช๎แล๎ว แตํด๎วยลักษณะของบรรจุภัณฑ๑ และเนื้อผลิตภัณฑ๑ ไมํ
สวยงาม ดูไมํนําเชื่อถือ ทําให๎การแนะนํากับบุคคลภายนอกเป็นไปได๎ยาก
จากการวิเคราะห๑ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชน ผู๎วิจัยสามารถสรุปข๎อมูลเบื้องต๎นเพื่อการนําเสนอ
การแก๎ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชน ได๎ดังนี้
1. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ โดยการจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตให๎ได๎
มาตรฐานและคุณภาพที่ดี อาจต๎องมีการปรับปรุงสํวนผสม แล๎วนําผลิตภัณฑ๑ที่ได๎สํงไปยังหนํวยงานที่สามารถ
ทดสอบและให๎ผลการรับรอง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็นต๎น
2. การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ จะเป็นตัวสํงเสริมและเป็นทางเลือกของการทําตลาด นอกจาก
น้ํามันมะรุมแล๎ว อาจมีสบูํมะรุม สมุนไพรเม็ดมะรุม เป็นต๎น
3. จัดหาผู๎ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ๑เพื่อให๎คําแนะนําแกํชุมชน
4. จัดทําแผนการตลาดที่ชัดเจน เพื่อใช๎เป็นทิศทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบริหารจัดการการ
จัดจําหนําย
5. วางแผนการประชาสัมพันธ๑ให๎ชัดเจนในบริบทประเทศไทย 4.0 ทั้งในเรื่องของแผนที่ที่จะนําเข๎าสูํชุมชน
การแนะนําประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น
นอกจากนี้จุดประสงค๑หลักของที่มีตํอการผลิตผลิตภัณฑ๑ พบวํา เป็นการนําวัตถุดิบในท๎องถิ่นมาทําให๎เกิด
มูลคําเพิ่ม ลดต๎นทุนเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ทําให๎ประหยัดคําใช๎จําย เป็นการประกอบอาชีพ
เสริม สํงเสริมความสามัคคีในชุมชน
จากการสํารวจความต๎องการของสมาชิกในชุมชน พบวํา สมาชิกในชุมชนมีความต๎องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมะรุม ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 3 รูปแบบ ได๎แกํ น้ํามันมะรุม สบูํมะรุม และสมุนไพรเม็ดมะรุม
เป็นต๎น
4.) สรุปผลสู่ตลาดประชารัฐและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เป็นการสรุปผลการดําเนินงานทีผ่ ํานมาทั้งหมด ที่สมาชิกทุกทํานในชุมชนรํวมมือกันสร๎างกลุํม “สมาพันธ๑
สมุนไพร ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด๑ ” ขึ้นมารวมตัวกัน อยํางเป็นทางการ เกิดจากความ
ใกล๎ชิด ความพึงพอใจ มีความสนใจเรื่องเดียวกัน และพื้นที่ใกล๎เคียงกัน ลักษณะไมํเป็นทางการจะเอื้อตํอการ
เรียนรู๎และสร๎างความรู๎ใหมํ จะพัฒนาตํอยอดงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎
รํวมกัน การทํางานเป็นทีม เพื่อให๎ทุกคนได๎พัฒนาเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice -CoP) จะ
รวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑เพื่อเผยแพรํตํอไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การทํางานของทีมนักวิจัยเริ่มต๎นการดําเนินประชุมวิพากษ๑แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนระหวํางทีม
วิจัยและผู๎รู๎ในชุมชน ตํางเห็นพ๎องต๎องกันวํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนให๎สามารถประกอบเป็นอาชีพด๎วยการ
พึ่งพาตนเองนั้น พื้นฐานที่สําคัญจําเป็นต๎องให๎ชุมชนรู๎ศักยภาพของตัวเอง รู๎จักใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑ โดยการให๎ชุมชนทําการวิเคราะห๑ตนเอง เพื่อให๎เห็นถึงสภาพป๓ญหา รู๎จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และ
โอกาสที่เป็นไปได๎ อันจะนําไปสูํแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนได๎ด๎วยตนเอง โดยมีจุดเน๎นที่การพึ่งพาตนเอง
และใช๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํในชุมชน โดยได๎วางระบบการทํางานวิจัยออกเป็น 4 ระยะคือ
1.) ทําความรู๎จักกับสมาชิกกลุํมวิจัยชุมชน เก็บข๎อมูลพื้นฐานชุมชนและข๎อมูลผลิตภัณฑ๑แตํละด๎าน เพื่อให๎
เข๎าใจถึงป๓ญหาความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยแบํงกลุํมสนทนาป๓ญหาของชุมชน สรุปประเด็นป๓ญหา และ
ความต๎องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑แตํละด๎านของชุมชน
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2.) การประชุมวิพากษ๑แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
3.) การอบรมเชิงปฏิบัติการถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
4.) การตํอยอดผลิตภัณฑ๑ชุมชนสูํตลาดประชารัฐ
สรุปผลการดําเนินงานในประเด็นป๓ญหาของชุมชนและเหตุป๓จจัยที่มีตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ดังตํอไปนี้
1. บรรจุภัณฑ๑ของผลิตภัณฑ๑ในชุมชนไมํ มีมาตรฐาน ไมํดึงดูดความต๎องการของลูกค๎า ตลอดจนขาดฉลาก
และตราสินค๎าที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ ทําให๎ไมํนําเชื่อถือ การให๎ข๎อมูลบนสลากไมํครบถ๎วน คนที่ไมํเคยรู๎จัก ก็
จะไมํกล๎านําไปใช๎
2. ชุมชนขาดตราสัญลักษณ๑หรือตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน
3. ขาดอัตลักษณ๑ของสินค๎าชุมชน ผลิตภัณฑ๑ที่ทําขึ้นไมํได๎แตกตํางจากผลิตภัณฑ๑ทั่วไปในท๎องตลาด ขาด
จุดเดํนหรือลักษณะเฉพาะตัว
4. ชุมชนมีวัสดุพื้นถิ่นที่ปลูกเอง เชํน มะนาม กล๎วย และสมุนไพรอื่นๆ แตํขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป
ทําให๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ไมํเต็มศักยภาพ
คณะผู๎วิจัยได๎รํวมกันประชุม วิเคราะห๑และสรุปข๎อมูล ในสํวนการสํงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การ
ออกแบบสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ตํางๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ๑
สรุปประเด็นการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชุมกลุํมยํอยกับสมาชิกชุมชนที่เป็นผู๎คิดริเริ่มทํา ผลิตภัณฑ๑ เพื่อได๎
รํวมกันแสดงความคิดเห็นตํอการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ที่ต๎องการ และการมีสํวนรํวม รํวมคิด และรํวมกันออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ตามที่ต๎องการ ซึ่งทีมงานผู๎วิจัยได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบที่สามารถนําไปใช๎ได๎จริง เพื่อให๎มีเอกลักษณ๑
และเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑มากขึ้น
สรุปประเด็นรูปแบบการจัดการความรู๎การแปรรูปผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมะรุม พบวําผู๎เข๎ารํวมการประชุมลง
มติถึงความเป็นไปได๎ในการนําไปผลิตตํอยอด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑สบูํมะรุม สมุนไพรเม็ดมะรุม และผู๎เข๎ารํวมการ
ประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกชุมชนมีความต๎องการรับการถํายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
อาชีพ และสามารถนําไปจําหนํายให๎กับผู๎สนใจ และวางจําหนํายสูํตลาดประชารัฐตํอไป
ประเด็น ศัก ยภาพของกลุํ ม สมุ น ไพรภูมิ ป๓ญ ญาท๎อ งถิ่ นฯ พบวํ า สมาชิ กต๎ องการอบรมเชิง ปฏิ บัติ การ
ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ๑ที่กลุํมชุมชนมีความต๎องการคือผลิตภัณฑ๑ สมุนไพร
มะรุม โดยมีสมาชิกเข๎ารํวมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 20 คน ณ ห๎องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคนได๎เรียนรู๎และวิธีการทําน้ํามันสมุนไพรมะรุม ตลอดจนเทคนิคตําง
ๆ ให๎สามารถนําความรู๎ไปพัฒนาตัวเอง สร๎างสรรค๑เศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐตํอไป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การวิจัยแบบมีสํวนรํวมของทีมนักวิจัย ซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการเพื่อประโยชน๑สูงสุดของชุมชน
เน๎นความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจากการทํางาน พบวํา ป๓จจัยแหํงความสําเร็จเกิดจากการได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ชาวบ๎านและทีมนักวิจัยเกิดความรู๎ และป๓ญญา (Knowledge) ซึ่งเป็นชํองทางที่
จะนําความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาชุมชน เมื่อกลุํมพี่เลี้ยง อาจารย๑ จากภายนอกถอนตัวออกมา ชาวบ๎านก็สามารถ
ดํารงอยูํตามวิถีใหมํ ซึ่งเป็นวิถีแหํงการเรียนรู๎และพัฒนา นอกจากนี้การทําแผนชุมชนเป็นเครื่องมือให๎ชาวบ๎านได๎
เรียนรู๎ เป็นเข็มทิศนําทางสูํการพัฒนาชุมชนของตัวเอง อีกทั้งชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ในระดับชุมชน มีการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ที่ได๎รับ โดยที่ชุมชนได๎มีแผนการจัดตั้งศู นย๑เรียนรู๎ชุมชนเพื่อการรักษาองค๑ความรู๎ที่เกิดขึ้นในชุมชน
เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เกิดการบูรณาการทํางานรํวมกัน จากหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา และสุดท๎ายป๓จจัยแหํงความสํา เร็จ 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
จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐไมํพบป๓ญหาและอุปสรรคใน
ระหวํางกระบวนการทํางาน หากแตํเป็นป๓ญหาที่ทางทีมนักวิจัยไมํสามารถชํวยให๎ชุมชนเดินหน๎าตํอไปในประเด็น
1.) ด้านการตลาด เพราะการตลาดของกลุํมชุมชนยังเป็นตลาดภายในชุมชนเป็นไปในลักษณะการ
อุดหนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการจําหนํายบริเวณตลาดทั่วไป การตํอยอดจําหนํายไปยังตลาดภายนอกชุมชนยัง
มีน๎อย ทําให๎ภาพความสําเร็จของการจําหนํายมีน๎อย ถึงแม๎วําผลิตภัณฑ๑จะมีคุณภาพ แตํพบป๓ญหาการตํอยอดด๎าน
การตลาด ซึ่งวิธีการแก๎ไขด๎วยการสร๎างเครือขํายกับกลุํมหรือองค๑กรนอกชุมชน
2.) ด้านมาตรฐานสินค้า ที่ยังไมํได๎รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑
โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ได๎กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแกํผู๎ผลิตชุมชนในการผลิต
สินค๎าให๎มีคุณภาพ ซึ่งชุมชนคาดหวังและต๎องการให๎ผลิตภัณฑ๑และสินค๎าของชุมชน ซึ่งตํอจากนี้ไปชุมชนต๎อง
เดินทางเรียนรู๎ โดยความรํวมมือของคนในชุมชนเอง ไมํวําจะเป็นผู๎นําชุมชน สมาชิก เพราะบทบาทหน๎าที่ของทีม
นักวิจัยและอาจารย๑ เป็นเพียงผู๎จุดประกายและสํงเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎เห็นเป็นรูปธรรม ชุมชน
และภาคีเครือขํายความรํวมมือและสานตํอการทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป

สรุป
บทความนี้ได๎รวบรวมรูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนนั้น สมาชิกกลุํมชุมชนต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ และความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานผลิต ภัณฑ๑เป็น
ป๓จจัยหลัก มีสํวนรํวมและยอมรับของสมาชิก และจะต๎องดําเนินการพัฒนารูปแบบให๎สอดคล๎องกับเกณฑ๑
มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในทุกขั้นตอน
สํวนด๎านศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุํมสมุนไพร ในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑น้ํามันมะรุม จากการ
วิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํมพบวํามีความรํวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุํงมั่น ตั้งใจในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑น้ํามันมะรุมอยํางจริงจัง
การจัดกิจกรรมนี้ จะทําในชื่องานวํา “รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นการแปรรูปผลิ ตภัณฑ๑
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูํตลาดประชารัฐ” ซึ่ง
สมาชิกกลุํมผู๎ปฏิบัติงาน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎จัดทํางานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ การพัฒนาทักษะของตนเองด๎าน
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ความรํวมมือ การทํางานเป็นทีมและภาวะผู๎นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ได๎เรียนรู๎การ
รวมกลุํมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํๆ ในเรื่องน้ํามันมะรุมได๎จัดเวทีเสวนา (Dialogue) ตลอดจน
ได๎รู๎จักการเสียสละและความสามัคคี เพื่อนําไปสูํประโยชน๑สุขตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิตโดยรวม ของชุมชน สังคม
และประเทศชาติตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตํอไป
ขั้นตอนการทางานในขั้นต่อไป เพื่อยอดสู่ตลาดประชารัฐในอนาคต
การจั ดการความรู๎ ภู มิป๓ ญ ญาท๎อ งถิ่น การแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑ๑ ชุ มชนเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 สูตลาดประชารัฐ ยังมีชํองวํางและความท๎าทายของการทํา งานอีก
หลายด๎าน ได๎แกํ
1.การศึกษาและวิเคราะห๑การเข๎าถึงองค๑ความรู๎สมัยใหมํ แหลํงเงินทุน ตลอดถึงการพัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ๑ชุมชน
2.การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและดัชนีความสํา เร็จผลิตภั ณฑ๑สินค๎าชุมชนเพื่อให๎ชุมชนอื่นและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนําไปกําหนดนโยบาย วางแผน และสร๎างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามบริบท
ของตนเอง
3.การศึกษาความรํวมมือการพัฒนาสินค๎าชุมชนและภาคีเครือขํายนักวิจัยชุมชน เพื่อกําหนดทิศทาง
มาตรการตํางๆ ในการสํงเสริมการผลิต การลงทุน และชํองทางการตลาด
4.การศึกษาแนวทางการจัดการความรู๎ การแปรรูปผลิตภัณฑ๑ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของประเทศไทย 4.0 ในป๓จจุบัน
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บริการวิชาการแกํสังคมให๎แกํสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพื่อการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการแกํสังคม และการพัฒนานักศึกษา โดยเป็นรูปแบบการทํางานรํวมกันระหวํางอาจารย๑
เจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และนําความรู๎เชิงวิชาการ รวมทั้งประสบการณ๑
ด๎านวิชาชีพการสื่อสารตอบสนองการสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อ “การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0”
โดยอาศัย 3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกัน ประกอบด๎วย ด๎านการบริการวิชาการแกํ
สังคม (CoP3) การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต (CoP1) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7)
การนําเสนอวิธีการดําเนินงานจะเป็นไปตามกรอบทั้งสาม โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) เป็น
กรอบในการถํายทอดเนื้อหา ซึ่งการจัดการความรู๎จากโครงการที่ดําเนินงานในครั้งนี้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นผลมาจากความรู๎
ในการจัดการเรียนการสอนในห๎ องเรียน โดยบูรณาการให๎เกิดเป็นบทเรียนที่นําไปสูํ การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ในการ
ฝึกอบรมยังมีการให๎ข๎อเสนอแนะผลงานที่ได๎จากการปฏิบัติจริง และมีการทบทวนหลังจากผํานขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให๎
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
คาสาคัญ : 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

บทนา
ในป๓จจุบันถือเป็นยุคของข๎อมูลขําวสาร และเกิดชํองทางการสื่อสารรูปแบบใหมํๆ ที่มีความหลากหลาย และได๎รับ
การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อสังคมออนไลน๑ซึ่งเป็นชํองทางที่หนํวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใช๎ในการ
สื่อสารองค๑กร เพื่อให๎บุคคลภายนอกได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารขององค๑กรนั้นๆ ทําให๎องค๑กรตํางๆ ได๎ให๎ความสําคัญกับการ
สื่อสาร โดยสํวนใหญํจะเริ่มต๎นจากการเรียนรู๎ในเรื่องของการบริหารประเด็นขําว (News Issue Management) ที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาองค๑กร และความเคลื่อนไหวขององค๑กร ผํานการสื่อสารในรูปแบบตํางๆ โดยรูปแบบการสื่อสารที่นิยม
นํามาใช๎ ได๎แกํ การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ รวมถึงกิจกรรมการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร อันจะนําไปสูํความ
รํวมมือและการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให๎การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ดเป็นองค๑กรที่สร๎างโอกาส และลดป๓ญหาสังคมที่อาจจะเกิดจากเด็กและ
เยาวชนที่ด๎อยโอกาส ซึ่งเป็นองค๑กรที่ชํวยสร๎างแรงบันดาลใจ สร๎างความหวังให๎แกํเด็กและเยาวชนที่เข๎ามาเป็นสมาชิกของ
สถานสงเคราะห๑ฯ ด๎วยภารกิจที่เสมือนผู๎ปิดทองหลังพระดังกลําว เมื่อก๎าวสูํยุคการสื่อสารที่สามารถเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ได๎ด๎วยตนเองอยํางรวดเร็ว การสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ และนํามาซึ่งการให๎การสนับสนุนจากภาค
สํวนตํางๆ ทําให๎สถานสงเคราะห๑ฯ ได๎ให๎ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ๑เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร รวมทั้งชํวย
เผยแพรํยุทธศาสตร๑และนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑
ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัด โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎นําความรู๎และทักษะด๎านการสื่อสารเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑
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องค๑กรมาฝึกอบรมให๎แกํกลุํมบุคลากรและเยาวชนในสถานสงเคราะห๑ฯ เพื่อสร๎างคําความนิยม (Goodwill) ที่ดีให๎เกิดขึ้นกับ
หนํวยงานดังกลําวตํอไป
ด๎วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน จึงจัดทําโครงการบริการวิชาการแกํสั งคม ในหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” และผลจากการจัดโครงการดังกลําว
สามารถเป็นโครงการต๎นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู๎ โดยอาศัย 3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎
ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกัน ประกอบด๎วย ด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม (CoP3) การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต (CoP1) และการพัฒนานักศึกษา (CoP7) ซึ่งจะทําให๎คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ใน
ยุคดิจิทัล เพื่อ“การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0” ตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
วิธีการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะดําเนินการโดยใช๎แนวคิดองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ในยุค
ดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ “การทบทวนยุทธศาสตร๑เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร สถาน
สงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีตํอสาธารณชนให๎แกํ
สถานสงเคราะห๑ฯ รวมทั้งเพื่อตอบสนองตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในด๎านการบริการวิชาการแกํ
สังคม ซึ่งเป็นไปตามตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ และ
กลุํมเด็กและเยาวชนของสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด ระหวํางวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รูปที่ 1-2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ “การทบทวนยุทธศาสตร๑เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กร
สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด”
2. วิธีการจัดการความรู้
วิธีการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุํงสูํองค๑กรแหํงการเรี ยนรู๎ในยุคดิจิทัลโดยอาศัย 3
กรอบ ดังนี้
CoP 1: การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎ให๎ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
สามารถพัฒนาบัณฑิตให๎ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงานในป๓จจุบัน ขณะเดียวกันคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ยังให๎ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปสามารถเป็นบัณฑิตที่พึง
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ประสงค๑ ที่มีทั้งทักษะความรู๎เชิงวิชาการ ผสานเข๎ากับความเชี่ยวชาญในด๎านวิชาชีพ อีกทั้งยังต๎องมีทักษะชีวิตที่ดี ซึ่งเป็น
นักสื่อสารมวลชนที่สามารถตอบสนองเปูาหมายขององค๑กร และเป็นบัณฑิตด๎านสื่อสารมวลชนที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต๎องการ
ขององค๑กรสื่อ
 ประเด็นความรู๎
1. ถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางอาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การจัดการเรียน การสอนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิต
2. สร๎างองค๑ความรู๎ใหมํในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
 สมาชิก
1. อาจารย๑กุลธิดา สายพรหม อาจารย๑ ประจํารายวิ ชาการผลิตรายการวิ ทยุโทรทัศน๑ ขั้นสูง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน๑และวิทยุกระจายเสียง
2. เจ๎าหน๎าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. นักศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน๑และ
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 เพื่อให๎เกิดแนว
ทางการสร๎างสรรค๑สื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร ความยาว 5 นาที
2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแกํสังคม มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง
2.2 มอบหมายให๎นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข๎อ “การผลิตเนื้อหาเพื่อ
เผยแพรํผํานสื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” โดยทําหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อถํายทอด
ความรู๎ความสามารถที่ได๎จากการเรียนในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง ให๎แกํสมาชิกสถานสงเคราะห๑ฯ
จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําในกรอบของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นการให๎ความรู๎ใน
ภาคแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติจริง รวมไปถึงการบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม ซึ่งเป็นการ
นําความรู๎ที่ได๎จากภาคทฤษฎีสูํภาคการปฏิบัติ เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีทักษะในด๎านการจัดการการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง และ
การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํนักศึกษากํอนสําเร็จการศึกษา เพื่อออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑สูํโลกของการทํางานใน
ด๎านวิชาชีพ โดยมีอาจารย๑ และเจ๎ าหน๎าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาให๎แกํนักศึกษาที่รํวม
โครงการ นับเป็นกลไกที่สําคัญที่ได๎ทําควบคูํกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นไปตาม
ตามวิสัยทัศน๑ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนเพื่อนํานักศึกษาไปสูํ “การผลิตนัก
สื่อสารมวลชนมืออาชีพ”

137

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

CoP 3: การบริการวิชาการ
ในการบริหารจัดการโครงการ ได๎มีการเริ่มต๎นการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมด๎วยการลง
พื้นที่เพื่อสํารวจความต๎องการของสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด ในชํวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อวางแผนการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม โดยการสํารวจความต๎องการเป็นการพบปะพูดคุย และรับฟ๓งป๓ญหาจากนายวิทยา บุตรเพชร
รัตน๑ ผู๎ปกครองสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยป๓ญหาพบวําสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ดเป็นสถาน
สงเคราะห๑ที่เปิดมานานกวํา 47 ปี ป๓จจุบัน เป็นยุคของความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล แตํสถานสงเคราะห๑
ฯ ก็ยังขาดความรู๎ในด๎านการสื่อสาร และการผลิตสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ให๎เห็นวําเด็ก
และเยาวชนที่อยูํในสถานสงเคราะห๑ฯ ได๎รับการปลูกฝ๓งทั้งในด๎านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ไมํใชํเป็น
เด็กและเยาวชนที่มีภาพลักษณ๑ในการสร๎างป๓ญหาแกํสังคม แตํโดยข๎อเท็จจริง เด็กและเยาวชนที่เคยใช๎ชีวิตในสถาน
สงเคราะห๑แหํงนี้ จํานวนไมํน๎อยที่ในป๓จจุบั นได๎ประสบความสํ าเร็จในชีวิต และออกไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ จากเหตุผลดังกลําว สถานสงเคราะห๑ฯ จึงมีความต๎องการให๎คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได๎จัดบริการวิชาการแกํ
สังคมในลักษณะการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แนะแนวทางการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรขึ้น
เมื่อมีการสํารวจความต๎องการของสถานสงเคราะห๑ฯ เรียบร๎อยแล๎ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงได๎จัด
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม ณ โรงแรม Eco Moment Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยคําใช๎จํายสถานสงเคราะห๑
ฯ เป็นผู๎รับผิดชอบ สํวนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให๎ความอนุเคราะห๑ในด๎านวิทยากร แบํงการฝึกอบรมเป็น 3 วัน
ได๎แกํ
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
การมอบโจทย๑ในการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง
และผลที่ได๎จากการระดมสมองของบุคลากรสถานสงเคราะห๑ฯ สามารถได๎ประเด็นที่ใช๎ในการสื่อสาร 3 หัวข๎อหลัก ได๎แกํ
“การสร๎างแรงบันดาลใจ” “การแบํงป๓น” และ “นวัตกรรม”

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

รูปที่ 5 นายชลณัฐ เสาทอง บรรยายในหัวข๎อ “การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร”
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วันที่สาม (วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) เป็นการนําเสนอผลงานการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร และ
รับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากวิทยากร

รูปที่ 6-8 การนําเสนอผลงานการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร
 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 โดยสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติรํ วมกัน
กําหนดประเด็น เนื้อหา และการวางแผนการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแกํสังคม ดังนี้
1.1 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน๑ขั้นสูง
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1.2 มอบหมายให๎นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข๎อ “การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑
ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร” และเป็นที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑
องค๑กร โดยสมาชิกภายในกลุํมจะรํวมกันกําหนดประเด็นในการสร๎างสรรค๑สื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑
สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด
CoP 7: การพัฒนานักศึกษา
 ประเด็นความรู๎
 การถอดองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
แนวคิดการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุํงเน๎นในด๎านการเรียนรู๎ทางวิชาการ และเพิ่มพูน
ประสบการณ๑วิชาชีพ ในขณะเดียวกันต๎องเป็นบัณฑิตที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน และสังคมภายใต๎ปรัชญาของคณะฯ
“มุํงผลิตนักสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนาสังคม” โดยมีการพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมในการเป็นนักสื่อสารมวลชนมือ
อาชีพ ซึ่งได๎เปิดโอกาสให๎นักศึกษามีประสบการณ๑การทํางานด๎านการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎แกํสถาน
สงเคราะห๑ฯ โดยเป็นผู๎ให๎ คําแนะนําการใช๎ อุปกรณ๑ตํางๆ การเขียนบท (script) การตัดตํอภาพ และให๎นักศึกษาได๎มี
ประสบการณ๑การสื่อสารในที่สาธารณะ โดยการเป็นผู๎ชํวยวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

รูปที่ 9-10 นักศึกษาเป็นผู๎ชํวยในการผลิตสื่อเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร

ผลการดาเนินงาน
ผลการจัดการความรู๎ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข๎อ “การทบทวน
ยุทธศาสตร๑เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ๑องค๑กรสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด” มีดังนี้
1. ได๎พัฒนากลุํมบุคลากรและเยาวชนในสถานสงเคราะห๑ฯ เพื่อให๎สามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ โดยสามารถเขียนเรื่องราวในการเลําเรื่อง อีกทั้งยังมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถใช๎
เครื่องมือ อุปกรณ๑ในการถํายทําได๎เป็นอยํางดี
2. สร๎ างภาพลั กษณ๑ที่ดีให๎ แกํสถานสงเคราะห๑ ฯ โดยผลงานที่ได๎จากการปฏิบัติจริ งในการผลิ ตสื่ อเพื่อสร๎าง
ภาพลักษณ๑องค๑กร ใน 3 หัวข๎อ ได๎แกํ “การสร๎างแรงบันดาลใจ” “การแบํงป๓น” และ “นวัตกรรม” ซึ่งผลงานที่ได๎สามารถ
นําไปใช๎ ในการสร๎ างภาพลั กษณ๑องค๑กรโดยการเผยแพรํผํ านทางสื่อสั งคมออนไลน๑ในชํองทางตํางๆ เชํน Facebook,
Youtube เป็นต๎น ซึ่งเป็นสื่อนํารํองในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎แกํสถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด โดยใน
อนาคต สถานสงเคราะห๑ฯ สามารถสร๎างสรรค๑สื่อและเผยแพรํได๎เอง โดยการนําความรู๎จากการอบรมภาคทฤษฎี และการ
ปฏิบัติจริงมาใช๎ในการสร๎างสรรค๑สื่อที่มีคุณภาพในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กร เพื่อให๎สถานสงเคราะห๑เด็ กชายบ๎านปาก
เกร็ดเป็นที่รู๎จักในวงกว๎างตํอไป
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3. ได๎พัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนที่มีทักษะวิชาชีพ โดยเห็นความสําคัญในด๎านข๎อมูล และ
ความถูกต๎องของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในกระบวนการผลิตผลงานที่เผยแพรํผํานสื่อ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่นอกเหนือจากการเรียน
ภาคทฤษฎีในห๎องเรียน เป็นการพัฒนาให๎นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ๑ให๎แกํ
นักศึกษาในการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปตํอยอดในการปฏิบัติงานในโลกของการทํางานจริงในอนาคตได๎
นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎แกํนักศึกษาได๎มีจิตสาธารณะในการชํวยเหลือสังคมในด๎านตํางๆ อีกทั้ง
ยังหลํอหลอมให๎มีสํานึกรักสังคม ประเทศชาติ และยังเสริมสร๎างทักษะในด๎านการจัดการ และกระบวนการตํางๆ ในการ
บริหารโครงการ ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญ และสามารถนําไปปรับใช๎ในการบริหารจัดการด๎านตํางๆ ได๎
4. การประชาสัมพันธ๑คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให๎เป็นที่รู๎จัก และได๎รับการยอมรับอยํ างกว๎างขวาง โดยการ
ให๎บริ การวิชาการแกํสังคมที่คํานึ งถึงความต๎องการของผู๎รับบริการเป็นหลัก ซึ่งเริ่มจากการสํารวจความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ และนําป๓ญหาหรือความต๎องการของผู๎รับบริการมาบริหารจัดการเป็นหลักสูตรอบรมในการให๎บริการวิชาการ
แกํสังคม และเป็นการดําเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

สรุป
ความสําเร็จของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการจัดการความรู๎ผํานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม โดยอาศัย
3 กรอบในการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ และทักษะรํวมกันในการทํางานระหวํางอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่และ
นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตํกระบวนการเปิดโอกาสให๎อาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่และนักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมขึ้น
ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ๑ให๎แกํนักศึกษาด๎วยการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติงานจริง และการนําความรู๎ที่ได๎จากการเรียน
ทฤษฎีในห๎องเรียนมาถํายทอดให๎แกํผู๎เข๎ารํวมอบรม เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถนําความรู๎ที่ได๎จากการอบรมใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช๎ในการสร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรให๎มีความสามารถในการสร๎างสรรค๑สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อ
“การจัดการความรู๎สูํการขับเคลื่อน Thailand 4.0” ตํอไป
ทั้งนี้การจัดการความรู๎แบบบู รณาการการเรียนรู๎ผํ านโครงการบริ การวิ ชาการแกํสั งคมของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเริ่มต๎นจากการบริการวิชาการแกํสังคมให๎สถานสงเคราะห๑เด็กชายบ๎านปากเกร็ด ซึ่งต๎นแบบ (Model) ที่
เริ่มต๎นในครั้งนี้จะยังคงต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สามารถบริการวิชาการแกํชุมชน หรือองค๑กรอื่นๆ ที่มีความ
ต๎องการที่คล๎ายคลึงกัน และเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม อีกทั้งยังชํวยขับเคลื่อนสังคมผํานการจัดความรู๎ให๎ก๎าวสูํ
Thailand 4.0 ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
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โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง/ อ.ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป
สํานักงานประชาสัมพันธ๑และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑
อีเมล๑ : bpattaya@hotmail.com, akera.rat@rmutr.ac.th

บทสรุป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎ตระหนักถึงการก๎าวเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยมีการมุํงให๎ความรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในสํวนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี การวางแผนเพื่อนําแผนไปสูํการปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมิน ผลแผนฯ ขององค๑กรอยํางมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ภายใต๎กรอบทิศทางของ
แผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยฯตามนโยบายด๎านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให๎ การดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทุก
ระดับ อันนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข๎าสูํอาเซียน โดยทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุํงเน๎นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูํการเป็นองค๑กรแหํง “คุณภาพ” โดยการบูรณาการ
ในด๎านตํางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด๎วย การบูรณาการการเรียนการสอน
การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎ สูํอาเซียน ด๎วยการผลิตกําลังคนระดับสูงด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี สร๎ า งงานวิ จั ย และพั ฒ นา ตลอดจนให๎ บ ริ ก ารวิ ช าการแกํ สั ง คมและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การบู ร ณาการ
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและตอบสนองความต๎องการของสังคมและชุมชนบนฐาน
ของการใช๎อ งค๑ ค วามรู๎ ท างวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี และมุํ งสูํ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า แหํ ง สั ง คมการ
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
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เลํ ม 122 ตอนที่ 6 ก. วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สํ งผลให๎ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินงาน
ภายใต๎การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎ านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 คณะ 3
วิทยาลัย ได๎แกํ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทํอ งเที่ย ว คณะศิล ปศาสตร๑ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ วิทยาลั ยเพาะชําง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนรัตนโกสินทร๑ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่การศึกษา 4
พื้นที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พื้นที่บพิตรพิมุข 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. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค๑กรเข๎าสูํองค๑กรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากร ให๎เป็นมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับนานาชาติ
ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญนั้นก็คือ
ด๎านงานบริการวิชาการ เนื่องจากในป๓จจุบันมหาวิทยาลัยและรัฐบาลให๎ความสนใจในการบูรณาการการกับชุมชน
สั งคมประเทศชาติ ดังนั้ น มหาวิท ยาลั ย ฯและสถาบัน วิจัย และพัฒ นาจึง ได๎ มีการปรึ กษาหารือกั บคณะตํา งๆ/
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย โดยได๎กําหนดในเขตชุมชนใกล๎เคียงกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให๎บริการ
วิชาการแกํชุมชน โดยได๎ดําเนินการสํารวจพื้นที่รับบริการ จึงกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต๎องการของ
ผู๎รับบริการในศูนย๑ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ๎านมุฑิตา เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ประโยชน๑สูงสุด ในการนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได๎รํวมมือกับคณะตํางๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎จากบุคลากรที่มีความเชียว
ชาญในสาขาวิชาตํางๆ ให๎ตรงกับความต๎องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด๎านตํางๆ ของคนในชุมชน
ให๎ชุมชนเกิดการพัฒนา สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ สํงเสริมการมีงานทําสําหรับผู๎ วํางงาน ผู๎ด๎อยโอกาส ในอนาคตที่ดี
ตํอไป
กระบวนการ/วิธีการดาเนินการในอดีต
ภายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น เป็นการจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของการถํายทอดองค๑
ความรู๎ การฝึกอบรม ปฏิบัติ ที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พื้นฐานทางการยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ เพื่อให๎การเรียนรู๎ในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลที่สามารถเข๎าถึงได๎ และสามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดี
ตํอการเป็ นสํวนหนึ่ งของชุมชน ได๎มีโ อกาสในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม หลั กสูตรตํางๆอยํางสร๎างสรรค๑
รวมทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางสถาบันการศึกษาและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑สร๎าง
ภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑และชุมชนตํอไป
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (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
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรรํวมกันจัดกิจกรรมในสํวนการบริการวิชาการสูํ
ชุมชน เป็นฝุายดําเนินงาน โดยทําการสํารวจกําหนดเปูาหมาย หลักสูตรตํางๆ เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎
ความเชีนวชาญสูํความต๎องการรับบริการจากชุมชน มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่
หนํวยงาน กฎระเบียบ ข๎อบงคับตํางๆ หรือบุคลากรได๎รับมอบหมายเพื่อให๎ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎ได๎
ประโยชน๑สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน, เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎ที่ได๎จาก
งานวิจัยสูํชุมชน เพื่อให๎เกิดอาชีพ และการมีงานทํา อีกทั้งสํงเสริมให๎ผู๎วํางงานและสมาชิกในชุมชนให๎มี
งานทํา และสร๎างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส อีกทั้งผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมยังสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎ไปถํายทอดสูํผู๎อื่นได๎หลังจากการฝึกอบรม โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการสร๎าความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ
2) การประชาสัมพันธ๑,ประชุม,ดําเนินการ (Do)
ดําเนินการขออนุมัติโครงการตามลําดับ จัดให๎มีการประชุมชี้แจงภายในองค๑กรเพื่อปฏิบัติตามแผนที่ได๎
กําหนดไว๎
2.1) แตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ศูนย๑ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ๎าน
มุฑิตา เพื่อพิจารณาการสํงบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
เข๎า รํว มกิจ กรรมยกระดั บ คุณ ภาพชีวิ ตชุม ชนที่จะเกิด ขึ้น ได๎ แกํ การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู๎ ข องกิจกรรม
หลั กสู ตรวิช าชีพ ตํางๆ เชํน การทําน้ําตกหิ นเทียมไพเบอร๑กลาส, การทําวัส ดุทดแทนรักตีลาย ด๎ว ย
แมํพิมพ๑ต๎นแบบด๎วยยาวซิลิโคน, ความรู๎และปฏิบัติการปอกสายไฟและตํอสายไฟ, เทคนิคทั่วไปสําหรับ
งานปูพื้น, การประกอบอาหารพร๎อมทานอยํางงําย, การคํานวณต๎นทุนเบื้องต๎นในการประกอบอาหารเพื่อ
การจําหนําย, การคิดและการออกแบบชิ้นงานจากไม๎, การทําเจลอาบน้ํา แชมพู และโลชั่น เป็นต๎น
2.2) แตํงตั้งผู๎ประสานงานกับหนํวยงานภายนอก เพื่อประสานเรื่องการประชาสัมพันธ๑กับสื่อมวลชน โดย
มอบหมายให๎ทางประชาสัมพันธ๑ของทางมหาวิทยาลัยดําเนินการ อีกทั้งแถลงขําวโดยติดตํอนักขําว สํงขําว
และประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางหนังสือ หนังสือพิมพ๑ E-mail Social Media และจัดทําข๎อมูลลง
Website ถึงหนํวยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งรํวมมือกับฝุายวิเทศสัมพันธ๑ เพื่อแจ๎ง
ข๎อมูลขําวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือขําย
2.3) มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ได๎กําหนดไว๎ เพื่อความตํอเนื่องระหวํางวันที่ 25 มีนาคม ถึง 28
เมษายน 2560 โดยการแบํงประเภทของการถํายทอดองค๑ความรู๎ จากงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได๎รับการ
สนับสนุนและการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยแบํงการฝึกให๎เกิดความเชื่ยวชาญในวิชาชีพ โดยจัด
กิจกรรมสําหรับเยาวชน ดังนี้ (1) จัดกลุํมกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับเยาวชน (2) ให๎คําแนะนํากับเยาวชนใน
การกําหนดตัวชีวัดและเปูาหมายของกิจกรรมเสริมสร๎างวิชาชีพให๎ชัดเจน (3) ชี้แนะแนวทางในการติดตาม
ผลกิจกรรมวิชาชีพและกําหนดรูปแบบรายงานการติดตามผลอยํางชัดเจน ทําได๎จริงเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑
สูงสุด การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (1) บูรณาการวิชาชีพกับการเรียนการสอน โดยสอดแทรก 3D
(Democracy, Decency, Drug-Free) เข๎าไปกับการเรียนการสอนสําหรับเยาวชนกลุํมนี้ โดยอาจกําหนด
เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับวิชาชีพ เชํนจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต๎น (2) กําหนดบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑ที่
ปรึกษาทั้งทางด๎านวิชาการและกิจกรรมควบคูํกันไป โดยมี การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช๎กําหนดการเข๎า
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 เพื่อ
นําไปสูํการพิจารณาสนับสนุนและสํงเสริม ในการตํอยอดการดําเนินงานในปีตํอไป หรือสํงเสริมในการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎บริการวิชาการสูํชุมชนอื่นใกล๎เคียง
4) การประเมินและปรับปรุง
จากการประเมินโครงการ ฝุายคณะดําเนินการผู๎รับผิดชอบ ได๎รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎แทน
ของแตํละฝุายและของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง บุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม คณะกรรมการที่เข๎ารํวมกิจกรรม
และคณะผู๎บริ หาร โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับ ดี (คําเฉลี่ย 4.42) และ
ประเด็นที่ได๎รับความพึงพอใจในระดับดีมาก (คําเฉลี่ย 4.62) คือการสนับสนุนกิจกรรมโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนในปีตํอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จะได๎นําไปปรับปรุงและ
พัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการจั ดการ สนับสนุนให๎ มีแนวทางปฏิบัติการที่ดีและชัดเจนขึ้น และสร๎าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎อยํางเป็นระบบให๎ดียิ่งขึ้นไป

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
- ปลูกฝ๓งจิตสํานึกแกํเยาวชนชาย (บ๎านมุฑิตา) ให๎เป็นคนดีและคนเกํง เพื่อสร๎างอาชีพในอนาคต และ
อีกทั้งปลูกฝ๓งให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู๎ที่ใ ช๎
อยูํให๎ทราบและเป็นที่รู๎จัก
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ได๎เผยแพรํ แลกเปลี่ยน ได๎เรียนรู๎หลักสูตรของแตํละประเภท
เพื่อประโยชน๑สูงสุดในการพัฒนาประเทศ 4.0
147

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

- ผู๎ได๎รับการฝึกอบรมได๎นําความรู๎ที่ได๎เรียนมาอยูํคใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎
เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและจะเป็นพลังสําคัญนการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เมื่อ
ออกจากศูนย๑แหํงนี้ไป
- สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัยอีกทั้งมีสํวนรํวมและเป็นที่รู๎จักของชุมชน และประเทศในภูมิภาค
กํอให๎เกิดการตํอยอดในโอกาสตํอๆไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ ตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายก็
จะเกิดประโยชน๑สูงสุด
- มีเยาวชนชาย บ๎านมุฑิตา เข๎ารํวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ตามเปูาหมายที่กําหนด เมื่อ
ออกมาแล๎วจะได๎มีความรู๎เพื่อประกอบอาชีพและสร๎างรายได๎ตํอไปในอนาคต
- มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาสนับสนุนบูรณาการรํวมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
- ได๎มีการลงนามความรํวมมือ (MOU) กับหนํวยงานตํางๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในด๎านหลักสูตรคุณภาพ
ชีวิต ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนํวยงานภาครัฐ
- ชุม ชนให๎ ความสนใจโครงการยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ชุม ชน (บ๎ า นมุฑิ ตา)และสร๎ างชื่อ เสี ยงให๎ กั บ
มหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐม
- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตํละรอบ ทําให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุงอยูํตลอด เพื่อให๎ตรง
กับแผนงานที่กําหนดไว๎
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
- จากเดิมไมํเคยมีการแบํงฝุายในการดําเนินงาน คือผู๎ทําโครงการรับผิ ดชอบอยูํฝุายเดียว ไมํมีการ
ประสานงานเพื่อให๎ได๎ประโยขน๑สูงสุด ทําให๎ต๎องทําแผนเพื่อมอบนโยบายและสร๎างความเข๎าใจกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎องในแตํละฝุายและเครือขํายเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
- งบประมาณที่ได๎รับไมํสอดคล๎องกับคําใช๎จํายในการฝึกปฏิบัติสร๎างอาชีพให๎แกํผู๎ วํางงาน หรือผู๎ที่ด๎อย
โอกาส
- ข๎อจํากัดของกลุํมเปูาหมาย ที่ได๎รับบริการในการฝึกอบรม
ความท้าทายต่อไป
- ในปีตํอๆไปโครงการยกระดับคณภาพชีวิตชุมชน จะคงมาตรฐานการดําเนินการเพื่อให๎ยังคงความเป็น
กิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อสร๎างอาชีพอันทรงคุณคําของในชุมชนและภูมิภาคอันดีงามสืบไป
- เพิ่มหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถประยุกต๑ใช๎เพื่อสร๎างอาชีพที่แตกตํางและเป็นที่ต๎องการได๎
- ในอนาคตตํอไปก็จะขออนุมัติขยายผลการจัดโครงการฯและการปฏิบัติไปสูํบุคลากรในกลุํมตํางๆ
นอกเหนือจากเยาวชน เชํน กลุํมแมํบ๎าน, ชุมชนใกล๎เคียง เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอสังคมและ
ประเทศชาติตํอไป
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ภาพการดาเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

149

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

150

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

151

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

โครงการค่ายผู้นาเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 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 โดยมีการวางแผนเพื่อนําแผนไปสูํการปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมิน ผลแผนฯ ขององค๑กรอยํางมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ภายใต๎กรอบทิศทางของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลั ยฯ ตามนโยบายด๎านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหํงชาติ
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให๎การดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทุก
ระดับ อันนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศเข๎าสูํอาเซียน โดยทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จะมุํงเน๎นการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สูํการเป็นองค๑กรแหํง “คุณภาพ” โดยการบูรณาการ
ในด๎านตํางๆ ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด๎วย การบูรณาการการเรียนการสอน
การบูรณาการการวิจัย การบูรณาการการบริการวิชาการ และการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู๎สูํอาเซียน ด๎วยการผลิตกําลังคนระดับสูงด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี สร๎ า งงานวิ จั ย และพั ฒ นา ตลอดจนให๎ บ ริ ก ารวิ ช าการแกํ สั ง คมและชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การบู ร ณาก าร
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและตอบสนองความต๎องการของสังคมและชุมชนบนฐาน
ของการใช๎อ งค๑ ค วามรู๎ ท างวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี และมุํ งสูํ ก ารเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า แหํ ง สั ง คมการ
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 เมื่ อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เลํ ม 122 ตอนที่ 6 ก. วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สํ งผลให๎ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม พรบ. นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐด๎านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดําเนินงาน
ภายใต๎การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎การศึกษา สํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุํงเน๎นการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให๎บริการทางวิชาการในด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ จัดการศึกษาระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาใน 6 คณะ 3
วิทยาลัย ได๎แกํ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการทํองเที่ย ว คณะศิล ปศาสตร๑ คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ วิทยาลั ยเพาะชําง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนรัตนโกสินทร๑ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีพื้นที่การศึกษา 4
พื้นที่ คือ ศาลายา (สํานักงานอธิการบดี) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะชําง และวิทยาเขตวังไกลกังวล
 วิสัยทัศน๑

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งสังคมประกอบการ”
(The Leading University of Entrepreneurship)
 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด๎านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก๎าวสูํสังคมการประกอบการ
2. สร๎างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑นวัตกรรมและงานสร๎างสรรค๑ที่มีคุณคํา สามารถตอบสนองตํอความ
ต๎องการของชุมชนและสังคม
3. เป็นศูนย๑กลางบริการวิชาการแกํสังคมที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชนในเขตท๎องถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล๎อมและให๎ความสําคัญกับภูมิป๓ญญาไทย
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค๑กรเข๎าสูํองค๑กรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากร ให๎เป็นมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในเวทีระดับนานาชาติ
ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญนั้นก็คือ
ด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากกลุํมวัยรุํนในป๓จจุบันให๎ความสนใจวัฒนธรรมในประเทศแถบตะวันตก
คํอนข๎างมาก อาจทําให๎การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเอกลักษณ๑ถูกลบเลือนไปจากนานาประเทศในภูมิภาค
อาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ได๎เห็นถึงความสําคัญที่จะอนุรักษ๑ศิลปะวัฒนธรรมแตํละ
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ประเทศในภูมิภาคอาเซียนตํอเยาวชนรุํนใหมํ จึงจัดโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0
ขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ได๎เปิดโอกาสให๎น๎องๆนักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากชาติตํางๆในภูมิภาคอาเซียนได๎มี
โอกาสเรียนรู๎ถึงความแตกตํางด๎านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชนชาติ เพื่อกํอให๎เกิดการสร๎างเครือ ขําย
ความรํวมมือตํางๆอยํางจริงจังและกํอให๎เกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของประเทศชาติตํอไปในอนาคต โดยภายใน
โครงการผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0นั้น การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตามรูปแบบของคําย
วัฒนธรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาของชาติตํางๆ เพื่อให๎การเรียนรู๎
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องงําย และทุกชาติสามารถเข๎าถึงวัฒนธรรมของชาติตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี และ
สามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นให๎เป็น Thailand 4.0 แล๎วนั้น ทางโครงการจึงจัดมีการดําเนินการเพิ่มเติมทางอีก 3 ด๎าน
คือ การสร๎างนวัตกรรมอาหาร, การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข๎า
มามีสํวนรํวมในโครงการเพื่อเพิ่มบทบาทวัฒนธรรม 4.0 ต๎องพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎กับผู๎นําเยาวชนและ
การสร๎างมูลคํา ที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และภูมิป๓ญญา (Knowledge Based) มีความคิดสร๎างสรรค๑และ
นวัตกรรม (Creative & Innovation) มีความโดดเดํนและความแตกตําง (Differentiation) และมีตัวตนที่เป็น
เอกลักษณ๑ที่ชัดเจน (Brand) สิ่งเหลํานี้จะถูกหลํอหลอมให๎ผู๎นําเยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0
เกิดขึ้นในโครงการนี้
กระบวนการ/วิธีการดาเนินการในอดีต
ภายในโครงการคํายผู๎นํ าเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น การจัดกิจกรรมจะเป็นไปตาม
รูปแบบของคํายวัฒนธรรมที่สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎พื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเป็นมาของชาติตํางๆ
อยํางเป็นกันเองสนุกสนาน เพื่อให๎การเรียนรู๎ความแตกตํางทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องงําย และทุกชาติสามารถเข๎าถึง
วัฒนธรรมของชาติตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี และสามารถชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิก
ในภูมิภาคอาเซียน จากการปฏิบัติงานซึ่งไมํมีหลักแนวคิดในการดําเนินการ ทําให๎ไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ
และความรํวมมืออยํางตํอเนื่องจากภูมิภาคอาเซียนด๎วยดี สํงผลให๎การประเมินผลของระบบไมํสําฤทธิ์ผล ทาง
มหาวิทยาลัยฯ จึงได๎ทําการรวบรวมข๎อมูล จัดโครงสร๎างการจัดการของโครงการขึ้นมาใหมํ โดยการนําเอาวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นตัวกําหนดในการมอบหมายงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานที่แตํละหนํวยงาน
บุคคลรับผิดชอบ จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสํงเสริม ประชาสัมพันธ๑ และดึงดูด
นักศึกษานานาประเทศในภูมิภาคเข๎ารํวมโครงการและน๎องๆนักศึกษาที่สนใจในการเข๎ามามีสํวนรํวมของการจัด
โครงการดังกลําว ได๎แกํ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร๑ เวียดนาม ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต๎ อีก
ทั้งยังเป็นการกิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมให๎นักเรียนนักศึกษาแตํละประเทศ ได๎มีโอกาสในการเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการแสดงออกอยํ างสร๎างสรรค๑ รวมทั้งยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ ดีระหวํางสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ในการสํงเสริม
วัฒนธรรมของแตํละประเทศเพื่อให๎สอดคล๎องกับยุค Thailand 4.0 ได๎เป็นอยํางดี
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แนวปฏิบัติที่ดี (PDCA)
1) การถํายทอดนโยบาย
ฝุายแผนของโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เป็นเจ๎าภาพหลักในการ
ถํายทอดนโยบายสูํหนํวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎บุคลากรรํวมกันจัด
กิจกรรมเป็นฝุายดําเนินงาน โดยมีเปูาหมายให๎บุคลากรได๎มีเวลา มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องที่หนํวยงานหรือบุคลากรได๎รับมอบหมายเพื่อให๎ไปในทิศทางเดียวกัน (คนคอเดียวกัน)
2) การประชาสัมพันธ๑
จัดให๎มีการประชุมชี้แจง แถลงขําว และประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางหนังสือ หนังสือพิมพ๑ E-mail Social
Media และ Website ถึงหนํวยงานภายใน/ภายนอก และประชาชนทั่วไป อีกทั้งรํวมมือกับฝุายวิเทศ
สัมพันธ๑ เพื่อแจ๎งข๎อมูลขําวสารไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศเครือขําย
2.1) แตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 เพื่อพิจารณา
การสํงนักเรียนเขารํวมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตํางๆที่จะเกิดขึ้น
2.2) มีการดําเนินการดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมทางอีก 3 ด๎าน คือ การสร๎างนวัตกรรมอาหาร, การทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime) เข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการเพื่อเพิ่ม
บทบาทวัฒนธรรม 4.0 ต๎องพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎กับผู๎นํา เยาวชนและการสร๎างมูลคํา ที่อยูํบน
พื้นฐานของความรู๎และภูมิป๓ญญา (Knowledge Based) มีความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (Creative
& Innovation) มีความโดดเดํนและความแตกตําง (Differentiation) และมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ๑ที่
ชัดเจน (Brand) สิ่งเหลํานี้จะถูกหลํอหลอมให๎ผู๎ นําเยาวชนนานาชาติทุกคนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0
เกิดขึ้นในโครงการนี้ เพื่อความตํอเนื่องและสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
องค๑กรตํางๆ เพิ่มขึ้น
3) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินโครงการ
จัดประชุมผู๎แทนแตํของละฝุาย โดยมีรองอธิการบดี ผู๎อํานวยการสํานักตําง ที่เกี่ยวข๎อง และตัวแทนจาก
จังหวัด/ตัวแทนแตํละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศที่เข๎ารํวมกิจกรรม เป็นผู๎รับฟ๓งรายงานการ
ประเมินโครงการ ตลอดทั้งรั บ ฟ๓งความคิดเห็ น/ข๎อเสนอแนะ เพื่อนําไปสูํ การพิจารณาสนับสนุนและ
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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P

การถ่ายทอดนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

D

ประชุม ดาเนินงาน

C

สรุปผล

A

ประเมินและปรับปรุง

ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
- ปลูกฝ๓งจิตสํานึกแกํผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ในภูมิภาคและรํวมอนุรักษ๑และ
สํงเสริมวัฒนธรรมให๎มีความเข๎มแข็งบนรากฐานภูมิป๓ญญาและความคิดสร๎างสรรค๑
- โครงการคํายผู๎ นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 ได๎เผยแพรํ แลกเปลี่ ยน ได๎รับรู๎
วัฒนธรรมของแตํละประเทศ
- นักศึกษาได๎นําความรู๎ที่ได๎เรียนมาอยูํคํายใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการสร๎างผลงานตํางๆ
- สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีสํวนรํวมและเป็นที่รู๎จักของชุมชน และประเทศในภูมิภาค
กํอให๎เกิดการตํอยอดในยุค Thailand 4.0 อยํางเป็นระบบและยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- เมื่อมีมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานอยํางเป็นระบบตรงตามหน๎าที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย
- มีเยาวชนเข๎ารํวมโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิ ตอล 4.0 ตามเปูาหมายที่
กําหนด และจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี
- มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาสนับสนุนรํวมโครงการคํายผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
4.0 เพื่อตอบโจทย๑นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
- ได๎มีการลงนามความรํวมมือ (MOU) กับหนํวยงานตํางๆทั้งระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย
- ชุมชนให๎ความสนใจโครงการผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 และสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ
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- มีการประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตํละรอบ ทําให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุงอยูํตลอด เพื่อให๎ตรง
กับแผนงานที่กําหนดไว๎
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
- จากเดิมไมํเคยมีการแบํงฝุายในการดําเนินงาน ทําให๎ต๎องทําความเข๎าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในแตํ
ละฝุายเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางมีระบบ
- งบประมาณที่ได๎รับไมํสอดคล๎องกับคําใช๎จํายที่เพิ่มมากขึ้น
- การสื่อสาร ซึ่งบางประเทศอาจใช๎ภาษาสากลลําบาก จึงต๎องมีลํามอาสามาชํวยสนับสนุน
ความท้าทายต่อไป
- ในปีตํอ ๆ ไปโครงการคําย ผู๎นําเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0 จะคงมาตรฐานการ
ดําเนินการเพื่อให๎ยังคงความเป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมของแตํละชาติอันทรงคุณคําของใน
ภูมิภาคอาเซียนอัน ดี และเพิ่มกิจกรรมที่ตอบสนองความต๎องการอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ในยุค
Thailand 4.0
- เชิญชวนประเทศในภูมิภ าคอาเซียน+3และ+6 เข๎ามามีสํ ว นรํว มในการเผยแพรํแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมนานาประเทศรํวมกันเพื่อสนองนโยบายพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
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ภาพการดาเนินงานโครงการค่าย ผู้นาเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 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 และการนําผลไปปรับ ปรุง โดย
เครื่องมือการจัดการความรู๎ที่นํามาใช๎นั้น ประกอบด๎วย 1.วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) 2.แหลํงผู๎รู๎ใน
องค๑กร (Center of Excellence-CoE) 3. เพื่อนชํวยเพื่อน (Peer Assist) 4. เวที ถาม-ตอบ (Forum) 5. การ
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review – AAR) โดยผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 พบวําผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนที่ได๎ 3.11 อยูํ
ในระดับพอใช๎
คาสาคัญ : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ แหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร เพื่อนชํวยเพื่อน 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.

บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมํ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได๎กําหนดให๎มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ หลั กสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค๑ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด๎านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด๎านอื่นๆ 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 เพื่อให๎ผลการดําเนินงาน
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ของแตํละหลักสูตรของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานหลั กสู ตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

วิธีการดาเนินงาน
สํานักงานประกันคุณภาพ ได๎มีการวางแผนการดําเนินงาน และกํากับติดตาม ในการดําเนินงานของแตํละ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ให๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน ดังตํอไปนี้
การกําหนดเปูาหมายการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและถํายทอด
ลงคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร

พัฒนาและให๎ความรู๎ แกํอาจารย๑ในคณะ/วิทยาลัยและหลักสูตร

หลักสูตรดําเนินงานตามองค๑ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

กํากับติดตามการดําเนินงานของแตํละหลักสูตรในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานให๎ผู๎บริหารพิจารณาเพื่อนําผลไป
ปรับปรุงในปีถัดไป

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานการกากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ได๎มีการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในการ
ดําเนินการ ดังตํอไปนี้
1. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice – BP) สํานักงานประกันคุณภาพ ได๎มีการรวบรวมองค๑ความรู๎จาก
แหลํ งตํ า งๆ โดยเที ย บเคีย งจากผลการดํา เนิ น งานของแตํ ล ะหลั กสู ต ร มาจัด ทํ า เป็ น ตัว อยํ างแบบฟอร๑ม การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีแยกเป็นหมวดหมูํ เพื่อให๎แตํละหลักสูตรสามารถจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองได๎อยํางงําย เป็นขั้นตอนและสะดวกในการนําไปใช๎ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แบบฟอร์มการดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร
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 ประชาสัมพันธ์การให้คาปรึกษา แนะแนว การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
3. เพื่อนชํวยเพื่อน (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 เพื่อนําข๎อเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานวางแผน และกํ า กั บ ติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร๑ โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน ทําให๎
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑มีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจําปีการศึกษา 2559
คณะ/วิทยาลัย
จานวนหลักสูตรทั้งหมด ผลคะแนน
คณะบริหารธุรกิจ
7
3.28
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทํองเที่ยว
2
3.27
คณะวิศวกรรมศาสตร๑
9
3.22
วิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล๎ อ มอยํ า งยั่ ง ยื น
2
3.18
รัตนโกสินทร๑
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร๑
คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ
วิทยาลัยเพาะชําง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑

4
6
3
8
13
54

3.17
3.16
3.06
2.97
2.95
3.11

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2559)
ปีการศึกษา 2559
3.11

ปีการศึกษา 2558
2.79

ปีการศึกษา 2557
2.16

สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได๎ = ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานวางแผน และกํ า กั บ ติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎มาเป็นสํวนหนึ่งในการดําเนินงาน โดยมี
ประเด็นที่นําสนใจและนํามาอภิปรายผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การรวบรวมองค๑ความรู๎จากแหลํงตํางๆ โดยเทียบเคียงจากผลการดําเนินงานของแตํละหลักสูตร
มาจัดทําเป็นตัวอยํางแบบฟอร๑มการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีแยกเป็นหมวดหมูํ เพื่อให๎แตํละ
หลักสูตรสามารถจั ดทํารายงานการประเมินตนเองได๎อยํางงําย เป็นขั้นตอนและสะดวกในการนําไปใช๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุประภาดา โชติมณี (2551) ที่กลําวไว๎วํา วัตถุประสงค๑ของการจัดการความรู๎ที่สกัดได๎
คือ นําความรู๎ที่ได๎ไปจัดเก็บอยํางไร เพื่อให๎คนที่ต๎องใช๎ นําไปใช๎ได๎สะดวก และเมื่อใช๎แล๎วเกิดความรู๎ใหมํ มีเทคนิค
ใหมํ หรือมีป๓ญหา อุปสรรค ก็มีการปรับปรุงความรู๎เพื่อให๎ความรู๎นั้นทันสมัย เป็นป๓จจุบันมากที่สุด
2. การกําหนดบริการให๎คําปรึกษา แนะแนว การดําเนินงาน ด๎านประกันคุณภาพ แกํอาจารย๑และ
บุคลากร ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ภูวนัย บุญวรรณ (2552) ที่กลําวไว๎วํา ขั้นการถํายโอนความรู๎ เป็นการ
สํงผํานความรู๎ไปยังทุกสํวนให๎ได๎ตลอดทั้งหนํวยงาน ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การสอนงาน
การสอนแบบพี่สอนน๎อง เป็นต๎น
3. การจัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพหลักสูตร รอบ 9 เดือน โดยมีการเชิญ
ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ตรวจประเมินของแตํละคณะ/วิทยาลัย มาแบํงป๓นประสบการณ๑ ความรู๎ ความเข๎ าใจ ให๎แกํ
หลักสูตร ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีของ Senge (1990) ที่พิจารณาการสื่อสารในองค๑การเพื่อการเรียนรู๎ 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. การนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานผํ า นคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําข๎อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีของ
Wick และ Leon (1993) ได๎เสนอวงจรการเรียนรู๎ 5 ขั้น ที่เรียกวํา “SMART Learning” โดยขั้นตอนที่ 4 คือการ
ทบทวนและประเมินวําได๎เรียนรู๎อยํางไร และขั้นตอนที่ 5 คือวางเปูาหมายสําหรับเปูาหมายการเรียนรู๎ลําดับตํอไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู๎บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเห็นความสําคัญในการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎มา
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. อาจารย๑และบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ในระดับคุณภาพดี
2. อาจารย๑และบุคลากรได๎มีการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎มาพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตร
ในระดับคณะ/วิทยาลัย
ปัญหาและอุปสรรค
1. การสื่อสารภายในองค๑กรยังไมํมีประสิทธิภาพ ทําให๎การดําเนินงานในการประกันคุณภาพหลักสูตร
ในบางกิจกรรมเกิดความลําช๎า
2. งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการความรู๎ในบางกิจกรรม ยังไมํเพียงพอทําให๎อาจารย๑ขาดแรงจูงใจ
ในการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
แนวทางแก้ไข
1. การเพิ่มชํอ งทางในการสื่ อสารขององค๑ กรหรื อชํอ งทางในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎ เชํน การทํ า
เทคโนโลยีมาปรับใช๎ เป็นต๎น
2. การสนับสนุนงบประมาณ สําหรับบุคลากรหรือหนํวยงานที่นําเครื่องมือการจัดการความรู๎มาปรับใช๎
ในการดําเนินงานตํางๆ

สรุป
การจัดการความรู๎สูํการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยแทรกอยูํในการดําเนินการทุกกิจกรรม ตั้งแตํ การวางแผน การดําเนินงาน การ
ติดตามและการนําผลไปปรับปรุง ซึ่งผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ในการประกันคุณภาพหลักสูตร นั้น
พบวํา การประกันคุณภาพหลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และอาจารย๑ บุคลากร ได๎มี
การตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพหลักสูตร
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บทสรุป
เครื่ องมือการสํงเสริ มการเรีย นการสอนในยุค 4.0 เป็นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เข๎ามาชํวยสร๎างความ
นําสนใจให๎แกํผู๎เรียนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ตลอดจนใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขป๓จจัยเชิง
สาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ความสัมพันธ๑
ระหวํ า งผู๎ เ รี ย นกั บ ผู๎ ส อน ความสั ม พัน ธ๑ ร ะหวํ า งผู๎ เ รี ย นกั บ เพื่ อ น เทคนิค และวิ ธี ก ารสอนของผู๎ ส อน สื่ อ และ
เทคโนโลยีการสอน บรรยากาศในห๎องเรียน และเจตคติตํอวิชาที่เรียน ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ยกตัวอยํางเครื่องมือที่ชํวย
สํงเสริมการเรียนการสอนในยุ ค 4.0 ที่ใช๎แก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุดังกลําว ได๎แกํ Plickers, Kahoot, ClassDojo,
Google Classroom, Thai MOOC, Coursera และ TED โดยเครื่องมือแตํละชนิดมีคุณสมบัติในการแก๎ไขป๓ญหา
ที่แตกตํางกัน ผู๎สอนสามารถนําแนวคิดดังกลําวมาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับชั้นเรียนและรายวิชาของตนเองเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนตํอไป
คาสาคัญ : 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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บทนา
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการศึกษาอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ๑รํวมกัน
ระหวํางผู๎สอน ผู๎เรียน และสภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน โดยมีองค๑ประกอบตํางๆ
ได๎แกํ อาจารย๑ นักศึกษา หลักสูตร สื่อ วิธีการสอน แบบทดสอบ สภาพบรรยากาศในห๎องเรียนและกลุํมเพื่อน เป็น
ต๎น [1] ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนพบวําผู๎เรียนไมํสามารถบรรลุการเรียนรู๎ตามที่ ผู๎สอนมุํงหวังไว๎ ทั้งนี้เนื่องจาก
ป๓ญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือป๓ญหาทางด๎านพฤติกรรมของผู๎เรียน ในบางชั้นเรียนอาจพบผู๎เรียนที่มีป๓ญหาดังกลําว
จํ า นวนมาก โดยป๓ จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องสภาพแวดล๎ อ มการเรี ย นรู๎ ที่ มี ตํ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ ผู๎ เ รี ย น
ประกอบด๎วย สัมพันธภาพระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน สัมพันธภาพระหวํางผู๎เรียนกับเพื่อน เทคนิคและวิธีสอนของ
ผู๎สอน สื่อและเทคโนโลยีการสอน บรรยากาศในห๎องเรียนและเจตคติตํอวิชาที่เรียน [2] ประกอบกับโลกในยุค
ป๓จจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัตน๑ มีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎า นเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ผู๎สอนมี
ความจําเป็นในการสร๎างการเรียนรู๎ ความรู๎ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี ใหมํๆ ที่เป็นป๓จจัยสําคัญในการพัฒนา
ไปสูํสังคมแหํงความรู๎ การสํงเสริมและสร๎างกลไก เพื่อให๎ผู๎เรียนทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข๎าถึงป๓จจัยการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ด๎วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะนํามาสูํการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถของผู๎เรียน [3] เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่ทันสมัยในยุคป๓จจุบันสามารถนําไปใช๎
เพื่อการเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ รวมถึงมีวิธี การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว จึง
สามารถสะท๎อนให๎อาจารย๑ผู๎สอนได๎เข๎าใจและรับรู๎ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎อยํางชัดเจน อาจารย๑
ผู๎สอนจึงมีความจําเป็นที่จะต๎องหาเครื่องมือเพื่อใช๎ในการสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหมํที่เป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎ามาชํวยสร๎างความนําสนใจให๎แกํผู๎เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ตลอดจนสร๎ างวิธีการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็วในรูปแบบเว็บไซต๑หรือแอพพลิเคชันที่ให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ รํวมกันกับ
ผู๎สอน [4] ซึ่งผู๎ศึกษาได๎รวบรวมและสรุปเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่ใช๎สําหรับแก๎ไขป๓ญหาดังกลําวเอาไว๎
ในบทความนี้
เครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0
การพัฒนามนุษย๑ในรูปแบบประเทศไทยยุค 4.0 หรือคนไทยที่มีศักยภาพและความพร๎อมในระดับสูง ได๎นั้น
จะต๎องมีการสร๎างคุณลักษณะในการเปลี่ยนคนไทยที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะที่จํากัด ให๎กลายเป็นคนไทย
ที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในระดับสูง [5] ดังนั้นการพัฒนาดังกลําวควรต๎องเริ่มตั้งแตํด๎านระบบการศึกษา
ที่มีการสร๎างกระบวนการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพทันกับพฤติกรรมของผู๎เรียนที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในป๓จจุบัน
ผู๎เรียนจะเรียนด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ ว แตํยัง
พบป๓ญหาที่สืบเนื่องมาจากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตํอห๎องเรียน [6] ทําให๎ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง
ประกอบกับความจดจํอกับผู๎สอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมของผู๎เรียนและสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียน สํงผลให๎
ผู๎เรียนมีการทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ตัวอยํางเชํน การสื่อสารด๎วยข๎อความ (Chat) ผําน
โทรศัพท๑มือถือ (Smartphone) การเลํนเกมส๑ออนไลน๑ การดูสื่อบันเทิงบนอินเทอร๑เน็ต เป็นต๎น สํงผลให๎รูปแบบ
การสร๎างจัดกระบวนการเรียนรู๎มีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ มีการเปลี่ยนบทบาทให๎คณะผู๎สอนรํวมกันออกแบบกิจกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เป็นเครื่องมือไปเรียนรู๎สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎สอนเป็นผู๎อํานวยความ
สะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข๎าถึงองค๑ความรู๎ผํานวิธีการตํางๆ โดยเฉพาะผํานเทคโนโลยีที่เข๎าถึงความรู๎ได๎
อยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง นํา ความรู๎ที่ได๎มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห๎องเรียน [7] จากการรวบรวมและศึกษา
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ที่เกิดขึ้นระหวํางอาจารย๑ผู๎สอนและผู๎เรียนทําให๎
ได๎ตัวอยํางเครื่องมือที่ชํวยสํงเสริมการเรียนการสอนที่มีความนําสนใจมาอธิบายได๎ดังนี้
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1. Plickers เป็นแอพพลิเคชันที่ผู๎สอนใช๎สําหรับเช็คชื่อการเข๎าเรียนของผู๎เรียนทุกคนในห๎องพร๎อมกันได๎
ด๎วยการกวาดโทรศัพท๑ Smartphone แล๎วทําการสแกนไปรอบห๎องเพียงครั้ง เดียว [4] นอกจากนี้ยังสามารถใช๎
สําหรับการตอบคําถามที่มีการใสํ ID คําตอบ A, B, C, D เพื่อใช๎ในการทดสอบระหวํางเรียนได๎ ผํานการทํางานใน
ลักษณะเดียวกัน โดย Plickers มีการนํา แผํนกระดาษที่มีรหัสคล๎ายกับ QR Code และโทรศัพท๑มือถือ
Smartphone เพื่อใช๎ในการจับคําตอบของผู๎เรียน ซึ่งทําให๎ผู๎สอนสามารถเก็บคําตอบได๎ทีเดียวหลายๆ คนพร๎อม
กัน สามารถใช๎กับผู๎เรียนได๎สูงสุด 63 คนตํอ 1 ห๎องเรียน [8]
2. Kahoot เป็นแอพพลิเคชันทีผ่ ู๎สอนสามารถสร๎างแบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่ผู๎เรียนอาจจะไมํรู๎สึกวํา
เป็นการสอบเลยเนื่องจากแอพพลิเคชันนี้มีลูกเลํนที่หวือหวา [4] ตัวอยํางเชํน การนับเวลาถอยหลัง รวมไปถึงการ
แสดงผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในแตํละข๎อวําข๎อนั้นมีใครตอบถูกหรือผิดบ๎าง ตลอดจนมีการจัดอันดับคนที่มีคะแนนสูง
และต่ําที่สุด โดย Kahoot เป็นแพลตฟอร๑มที่ใช๎สร๎างคําถามแขํงขันออนไลน๑ผํานโทรศัพท๑ Smartphone ที่ใช๎งาน
งําย และไมํมีคําใช๎จําย [9] สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให๎เกิดผล
การเรียนรู๎ที่ดีมากขึ้นโดยเน๎นการมีสํวนรํวมในชั้นเรียน ผํานในรูปแบบการแสดงผล Report ของผู๎เรียนแตํละคน
มาในรูปแบบ Excel เพื่อให๎ผู๎สอนนําไปประมวลผลตํอ
3. ClassDojo คือห๎องเรียนออนไลน๑ ที่สามารถให๎ผู๎สอนสามารถติดตามคุณลักษณะ (Character
Strength) หรือพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยเครื่องมือดังกลําวใช๎ สําหรับเช็คการเข๎ามาเรียนของผู๎เรียน บันทึก
พฤติกรรมทั้งด๎านที่ดีและไมํดีของผู๎เรียน รายงานผลพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยตั้งเกณฑ๑การเพิ่มและลดคะแนนได๎
[8] โดยข๎อมูลใน ClassDojo สามารถดึงออกมาในรูปของ Excel ได๎และยังถูกออกแบบมาเพื่อเป็น เครือขํายชุมชน
ระหวํางผู๎สอน ผู๎เรียน และผู๎ปกครอง เพื่อให๎ผู๎สอนสามารถให๎ข๎อมูลกับผู๎ปกครองได๎ทันทํวงทีและสามารถติดตาม
พฤติกรรมของผู๎เรียนได๎ตลอดทั้งวัน สํงผลให๎พฤติกรรมของผู๎เรียนทีถ่ ูกแก๎ไขหรือพัฒนาได๎อยํางรวดเร็ว
4. Google Classroom เป็น 1 ในชุดเครื่องมือของ Google Apps for Education เพื่อชํวยให๎ผู๎สอน
สามารถสร๎างและเก็บงานได๎โดยไมํต๎องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ชํวยประหยัดเวลา เชํน สามารถทํา
สําเนาของ Google เอกสารสําหรับผู๎เรียนแตํละคนได๎โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร๎างโฟลเดอร๑สําหรับแตํละงาน
และผู๎เรียนแตํละคนเพื่อชํวยจัดระเบียบให๎ทุกคน [10] Google Classroom จะทําการผสานรวม Google Docs,
Google Drive และ Gmail ไว๎ด๎วยกัน ผู๎สอนสามารถสร๎างงาน ใช๎งานนั้นในชั้นเรียนตํางๆ และเลือกวําจะให๎
ผู๎เรียนทํางานอยํางไร พร๎อมติดตามวําผู๎เรียนคนใดทํางานเสร็จแล๎วบ๎างและใครยังทํางานไมํเสร็จ ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นกับผู๎เรียนแตํละคนได๎
5. Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course) คือระบบการศึกษาแบบเปิดที่ผู๎เรียนและ
บุคคลทั่วไปสามารถเข๎าเรียนผํานอินเทอร๑เน็ตได๎โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นข๎อจํากัด ไมํมีการเก็บคําลงทะเบียน
เรียน ไมํต๎องสอบเข๎า และไมํมีการจํา กัดจํานวนรับ [11] จึงอาจจะกลําวได๎วํา Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาส
การศึกษาให๎ทุกคนได๎เรียนความรู๎ที่สนใจได๎โดยไมํมีเงื่อนไขและข๎อจํา กัดใดๆ โดยรายวิชาที่มีให๎บริการการเรียนรู๎
ใน Thai MOOC มีทั้งรายวิชาที่เปิดทําการสอนในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัย รายวิชาเพื่อการศึกษาตํอเนื่อง
ของวิชาชีพตํางๆ รายวิชาความรู๎เพื่อการดํา รงชีวิต รายวิชาความรู๎เพื่อการทํา งานหรือพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน และรายวิชาด๎านสังคม
6. Coursera คือเว็บ ไซต๑ที่ให๎บ ริการการศึกษาแบบเปิ ด ในสาขาวิชาตํางๆ ที่มีการเผยแพรํเป็น
ภาษาตํางประเทศที่หลากหลาย โดยระยะเวลาเรียนแตํละวิชาจะขึ้นกั บมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในวิชานั้น ซึ่ง
ผู๎เรียนทุกคนสามารถลงทะเบียนเรียนตามตารางเวลาที่กํา หนดไว๎ [12] การลงทะเบียนมี 2 แบบ คือ 1) แบบไมํ
เสียคําใช๎จํายเป็นการเรียนรู๎ตามความสนใจ เมื่อเรียนวิชานั้นจบก็จะมีใบรับรองการเรียนจบ ผู๎เรียนพิมพ๑จาก
เว็บไซต๑เอง 2) Signature Track ผู๎เรียนจะต๎องเสียคําลงทะเบียนเรียนโดยมีการทํากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและมีการ
ประเมินตามข๎อกําหนดของแตํละวิชา เมื่อศึกษาจบจะได๎รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยที่สอนวิชานั้นๆ
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7. TED เป็นแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต๑ ที่เหมาะกับผู๎เรียนและบุคคลทั่วไปที่อยากเพิ่มความรู๎ แนวคิดเชิง
สร๎างสรรค๑ และฝึกฝนภาษาอังกฤษ จากนักพูดที่มีประสบการณ๑ตรงจากการลงมือทํา แล๎วนํามาเลําสูํกัน ฟ๓งบนเวที
ที่ถํายทอดสดผํานวีดีโอโดยมีคําบรรยายจากนักแปลมืออาชีพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษาให๎
เลือกโดยไมํเสียคําใช๎จําย [13]
จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นจึงสามารถทําการสรุปภาพรวมของเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค
4.0 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 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 เกิดการสะดุดเมื่อใช๎แอพพลิเคชันอื่นในระหวํางทําการ
ทดสอบ ในขณะที่ พ บข๎ อ จํ า กั ด ของ ClassDojo ในด๎ า นการรองรั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารของโทรศั พ ท๑ มื อ ถื อ
Smartphone บางรุํนที่ไมํสามารถเข๎าใช๎แอพพลิเคชั่นดังกลําวได๎
การเลือกเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพื่อแก้ไขปัจจัยเชิงสาเหตุ
จากการยกตัวอยํางเครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 ข๎างต๎นพบวําเครื่องมือแตํละชนิดมี
คุณสมบัติและข๎อจํากัด ในการใช๎งานที่แตกตํางกัน เมื่อศึกษาผํานงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข๎อง
สามารถแสดงให๎เห็นถึงแนวทางการแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู๎เรียนทั้ง 6 ด๎านโดยมีการสรุปผลดังนี้ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพื่อแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุ

1. ด๎านความสัมพันธ๑ในด๎านระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน พบวํา Plickers เป็นเครื่องมือที่มีการตอบสนองโดย
ทันที ทําให๎ผู๎สอนสามารถทราบได๎ทัน ทีวําผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนที่กําลังเรียนอยูํ มากน๎อยเพียงใด [14] ClassDojo
สามารถชํวยเสริมสร๎างพฤติกรรมการมีสํวนรํวมของผู๎เรียนได๎ [15] Thai MOOC ชํวยสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตที่เชื่อมโยงผู๎เรียนกับผู๎สอนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑อยํางตํอเนื่อง [16] Coursera สามารถชํวยให๎
ผู๎เรียนและผู๎สอนสื่อสารกันงํายขึน้ และรวดเร็ว [17]
2. ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับเพื่อน พบวํา Thai MOOC สามารถทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนและ
ติดตามการมีสํวนรํวมในบทเรียนตามกิจกรรมที่กําหนดให๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันได๎ [16] Kahoot มีการแขํงขัน
ระหวํางผู๎ทําแบบทดสอบทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจกับสื่อการทดสอบดังกลําว [18]
3. ด๎านเทคนิคและวิธีการสอนของผู๎สอน พบวํา Kahoot มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจอยูํในระดับมากทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมีความสนุกสนานและยังได๎รับความรู๎ [18] Plickers สามารถถูกใช๎ในการตรวจสอบผู๎เรียนวํามีความ
เข๎าใจหรือไมํ ด๎วยการถามและให๎ผู๎เรียนชูการ๑ดของตนเอง เพื่อตอบคําถามใชํหรือไมํ รวมถึงสามารถใช๎ในการ
ตรวจสอบการมาเรียนของผู๎เรียน ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเรียกชื่อในห๎องเรียนได๎ [19]
4. ด๎านสื่อและเทคโนโลยีการสอน พบวํา Coursera มีการให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง และเรียนรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกสนใจ [20] Google Classroom มีของคุณภาพของแผนการสอนอยูํในระดับ
มาก [21] Kahoot สามารถชํวยพัฒนาการเรียนของผู๎เรียน โดยความพึงพอใจในการใช๎สื่อการสอนเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม มีคําเฉลี่ยในระดับมาก [22]
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5. ด๎านบรรยากาศในห๎องเรียน พบวําการใช๎ Classdojo ในการเรียนการสอนทําให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ
และสนุกสนานในการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผู๎เรียนพึงพอใจ และมีความสุขกับการเรียน [15]
Ted สํ ง ผลให๎ ผู๎ เ รี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนานที่ เ ป็ นสํ ว นหนึ่ งของกิ จกรรมในห๎ อ งเรี ยน การพูด นั้ น มี ข๎ อมู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน๑ นําสนใจ และมีอารมณ๑ขัน ผู๎สอนได๎ฟ๓งผู๎เรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับ TED Talks ในขณะที่ผู๎เรียนเดินออก
จากห๎องและมีหลายครั้งทีผ่ ู๎เรียนนั่งพูดคุยกันหลังจากที่เรียนจบแล๎ว [24]
6. ด๎านเจตคติตํอวิชาที่เรียน พบวํา Google Classroom ชํวยสนับสนุนการกระตุ๎นความคิดของผู๎เรียน
ถือเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎อยํางกว๎างขวาง มีความเข๎าใจใน
ตนเอง ผู๎อื่น และสังคม [21] Ted talks สามารถสร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎เรียน โดยชมวิดีโอ TED ที่แสดงถึงผู๎มี
ความเชี่ยวชาญที่กระตุ๎นด๎วยอแนวคิดที่ดีสําหรับผู๎เรียนที่ต๎องการแรงบันดาลใจ

สรุปและข้อเสนอแนะ
การสร๎างรูปแบบการเรียนรู๎ผํานการนําเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมการ
เรียนการสอนในป๓จจุบันสามารถชํวยให๎ผู๎สอนแก๎ไขป๓จจัยเชิงสาเหตุของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียนได๎ ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎แสดงให๎เห็นถึงแนวคิดในการนําเอาเครื่องมือการสํงเสริม
การเรียนการสอนในยุค 4.0 มาใช๎เพื่อแก๎ไขป๓ญหาในแตํละด๎าน ซึ่งผู๎สอนสามารถนําแนวคิดดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎
ให๎เหมาะสมกับ ชั้นเรียนและรายวิชาของตนเอง นอกจากนี้ควรมีการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติมและรู๎จักการ
เลือกใช๎เครื่องมือในรูปแบบใหมํๆ อยูํเสมอ รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเครื่องมือให๎ตรงกับกลุํมผู๎เรียน
เพื่อให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อยํางไรก็ตามการใช๎เครื่องมือสํงเสริมการเรียนการสอนที่กลําวมา
นั้น ต๎องใช๎สัญญาณอินเทอร๑ เน็ต 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
การประชุมแลกเปลี่ ย นจากอาจารย๑ ผู๎ มีป ระสบการณ๑ส อนมากกวํ า 10 ปี จํานวน 1๕ คน และ ผู๎ รํว มเข๎ าฟ๓ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎แกํ อาจารย๑ใหมํที่มีประสบการณ๑สอนน๎อยกวํา 3 ปี จํานวน ๒0 คน โดยมีการจัดประชุม ๔
ครั้ ง และ ให๎ อาจารย๑ ใหมํนํ าองค๑ความรู๎ ไปทดลองใช๎และทดลองปฏิบัติจริงกับนักศึกษาที่ส อนในภาคเรียนที่
1/๒๕๖0 หลังจากนั้นกลับมาแชร๑แลกเปลี่ยนกับเพื่อนอาจารย๑ถึงข๎อดีและข๎อจํากัดและการประยุกต๑กระบวนการ
สอนให๎มีความเหมาะสมกับผู๎เรียน ซึ่งองค๑ความรู๎แตํละด๎านทั้ง ๔ ด๎านสรุปได๎ดังนี้
1. กระบวนการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้วิธีการสอนภาคทฤษฎีของรายวิชาแบบบรรยาย การเรียนการ
สอนโดยเน๎นการให๎ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู๎สอนสามารถ แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอน 1 ขั้นการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น
2.ขั้ น สอน ขั้ น ตอนการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ได้ แ ก่ - การน าเสนอเนื้ อ หา
(Presentation ในขั้นนี้ผู๎สอนจะให๎ข๎อมูลทางภาษาแกํผู๎เรียน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต๎นการเรียนรู๎ มีการนําเสนอ
เนื้อหาใหมํโดยจะมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎และทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช๎กันจริง
โดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช๎ภาษาไมํวําจะเป็นด๎านการออกเสียง ความหมาย คําศัพท๑และโครงสร๎างไวยากรณ๑ที่
เหมาะสมกับสถานการณ๑ตําง ๆ ควบคูํไปกับการเรียนรู๎กฎเกณฑ๑ - ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนที่ให๎
ผู๎ เ รี ย นได๎ ฝึ ก ใช๎ ภ าษาที่ เ พิ่ ง จะเรี ย นรู๎ ใ หมํ จ ากขั้ น การนํ า เสนอเนื้ อ หาในลั ก ษณะของการฝึ ก ควบคุ ม หรื อ ชี้ นํ า
(Controlled Practice Directed Activities) - ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) การฝึกใช๎
ภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนการถํายโอนการเรียนรู๎ภาษาจากสถานการณ๑ในชั้นเรียนไปสูํการนําภาษาไปใช๎
จริงนอกชั้นเรียน 3.ขั้นสรุปและประเมินผล การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนรํวมกัน
เรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายกลุํมรํวมกัน นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุํมมาจากคําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกทุกคน
รํวมกัน” ความสําเร็จมาจากความรับผิดชอบรํวมกันโดยใช๎สื่อคือใบงาน ใบความรู๎ หรือใบการรํวมกิจกรรมตํางๆ
โดยเทคนิ ค การใช๎วิธี การสอนโดยเน๎ น ผู๎ เ รี ย นเป็นศู นย๑กลาง (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 มีหน๎าที่จะสอนกลุํมอื่น ด๎วย ทุกคนจะได๎รับเกรด
รายบุคคล และเป็นกลุํม 2) ขั้นการแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล๎วให๎กลุํมตั้งชื่อกลุํม เขียนชื่อกลุํม และสมาชิกบนปูาย
นิเทศ ผู๎สอนแจ๎งกฎเกณฑ๑ที่ต๎องปฏิบัติระหวํางการประชุมกลุํม 3) ขั้นสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู๎สอนแจกเอกสาร
175

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

หัวข๎อตําง ๆ 4) ขั้นตรวจสอบ 5) ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู๎สอนทําการทดสอบเพื่ อดูวําต๎องสอน
เพิ่มเติมหรือไมํให๎เกรด 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” ได๎ทันทีเมื่ออํานเนื้อหาจบลง เชํน ภาพวาดและเลําเรื่องราวเป็นภาษาตํางๆหรือหาคําศัพท๑ที่ซ๎อนอยูํ 3.3
อาจารย๑ เ ป็ น ผู๎ “ สร๎ า ง Constructed”ให๎ เ กิ ด มี ขึ้ น ในตั ว คุ ณ ครู ใ นเวลานี้ ก็ คื อ “ความคิ ด วิ เ คราะห๑ critical
Thinking”3.4 เน๎นกิจกรรมกลุํมโดยทุกคนมีสํวนรํวม
4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนร่วมกับเกมหรือกิจกรรมในห้องเรียน
การใช๎สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู๎เรียนสามารถพบได๎ในชีวิตประจําวันในการสอน (โฆษณาทาง
ทีวี, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานขําว สารคดี คลิปวีดิโอตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไมํใชํสื่อที่สร๎างมาเพื่อการ
เรียนการสอนเพียงอยํางเดียว) เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของการเรียนภาษาที่จะต๎องนําไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และเพื่อให๎ผู๎เรียนคุ๎นเคยกับภาษา

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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บทนา
พันธกิจด๎านการเรียนการสอนหลักของคณะศิลปศาสตร๑นั้น ในอดีตที่ผํานมาอาจารย๑ใหมํหรือผู๎สอนใหมํที่
ได๎รับการบรรจุเข๎าทํางานสอน มักเจอป๓ญหาการสอนมากมายทั้งการสอนภาคปฏิบัติ การสอนภาคทฤษฎี ผู๎เรียนมี
ข๎อสอนแนะผํานทางเวปมหาวิทยาลัยมากมาย รวมทั้งทักษะ ผลสัมฤทธิ์ ผลคะแนนต่ําหลายคน และมักจะเกิดกั บ
อาจารย๑ที่บรรจุมาใหมํ หลังจากการนําความรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ไปปรับใช๎ใน
การเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบตําง ๆ เชํน มคอ.3 เพื่อนํามาปรับใช๎ในภาคเรียนที่ 1/60
เป็ นต๎น การได๎ล องใช๎เทคนิ คตําง ๆ ที่คณะกรรมการรํวมแลกเปลี่ ยนกัน เลือกใช๎ห ลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู๎นักศึกษาการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล และพัฒนาการด๎านการเรียนภาษาตํางประเทศของ
ผู๎เรียน เชํน พัฒนาการด๎านการฟ๓ง การเขียน การพูดที่ชัดเจน การอําน กํอให๎เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทัก ษะ
ด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน 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)
กระบวนการสอนโดยเน๎ นกิจกรรม 4) กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่ อการเรียนการสอนรํวมกับเกมหรือ
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 เพื่อให๎เกิดความรู๎และพัฒนาทักษะการคิด โดยได๎มีการบูรณาการเทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญและสํงเสริมทักษะการคิด โดยจะเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงให๎รํวมกันปฏิบัติ
รํวมกันคิด ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ จะมีการจัดการเรียนรู๎ แบบใช๎คําถาม โดยผู๎สอนจะ
ตั้งประเด็นคําถามในลักษณะตํางๆ ตามแตํหัวข๎อให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกคิด
ตาม สร๎างแรงจูงใจกระตุ๎นความสนใจให๎แกํผู๎เรียน อันไปสูํการรํวมกันสรุปทบทวนรํวมกัน ประกอบกับ การสอน
แบบบรรยาย เพื่อชํวยอธิบายให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนด เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ซักถามขยาย
ความให๎เข๎าใจชัดเจนมากขึ้น

178

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
- การนาเสนอเนื้อหา (Presentation) จัด เป็นขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ผู๎สอนจะให๎ข๎อมูลทาง
ภาษาแกํผู๎เรียน ซึ่งนับเป็นการเริ่มต๎นการเรียนรู๎ มีการนําเสนอเนื้อหาใหมํโดยจะมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎และทํา
ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช๎กันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช๎ภาษาไมํวําจะเป็นด๎านการ
ออกเสียง ความหมาย คําศัพท๑และโครงสร๎างไวยากรณ๑ที่เหมาะสมกับสถานการณ๑ตําง ๆ ควบคูํไปกับการเรียนรู๎
กฎเกณฑ๑
- ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎ภาษาที่เพิ่งจะเรียนรู๎ใหมํจากขั้นการ
นําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practice Directed Activities) โดยมีผู๎สอน
เป็นผู๎นําในการฝึกไปสูํการฝึกแบบคํอย ๆ ปลํอยให๎ทําเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled) การ
ฝึกในขั้นนี้มีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนจดจํารูปแบบของภาษาได๎ จึงเน๎นที่ความถูกต๎องของภาษาเป็นหลัก แตํก็มี
จุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนได๎ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช๎รูปแบบภาษานั้น ๆ ด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ผู๎สอน
ต๎องให๎ข๎อมูลปูอนกลับด๎วย เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎วํา ตนเองใช๎ภาษาถูกต๎องหรือไมํ นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข๎าใจ
ด๎านความหมายได๎ (ไมํควรใช๎เวลามากนัก) ตํอจากนั้นจึงให๎ฝึกด๎วยการเขียน (Written) เพื่อเป็นการผนึกความ
แมํนยําในการใช๎
- ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) การฝึกใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนการ
ถํายโอนการเรียนรู๎ภาษาจากสถานการณ๑ในชั้นเรียนไปสูํการนําภาษาไปใช๎จริงนอกชั้นเรียน การฝึกใช๎ภาษาเพื่อ
สื่อสารโดยทั่วไป มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎ลองใช๎ภาษาในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่จําลองจากสถานการณ๑จริง หรือที่เป็น
สถานการณ๑จริงด๎วย โดยครูผู๎สอนเป็นเพียงผู๎แนะแนวทางเทํานั้น วิธีการฝึกมักฝึกในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
แบบตําง ๆ โดยครูผู๎สอนเป็นเพียงผู๎กําหนดภาระงาน หรือสถานการณ๑ตําง ๆ
3. ขั้นสรุปและประเมินผล
การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนรํวมกันเรียนรู๎โดยมีเปูาหมายกลุํมรํวมกัน
นั้นคือ“ผลสัมฤทธิ์ ของกลุํมมาจากคําเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของสมาชิ กทุกคนรํวมกัน” ความสําเร็จมาจากความ
รับผิดชอบรํวมกันโดยใช๎สื่อคือใบงาน ใบความรู๎ หรือใบการรํวมกิจกรรมตํางๆ
เทคนิคการใช๎วิธีการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (learner-centered Instruction) ด๎วยวิธีการทําวิจัยใน
ด๎านการสอนภาษาและการพัฒนาผู๎เรียน โดยสํารวจข๎อมูลความคิดเห็นจากผู๎เรียนถึงป๓ญหาในการเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษ พบวําผู๎เรียนสํวนใหญํมีความตระหนก (anxiety) และอาย ในการใช๎ภาษาอังกฤษทั้งในห๎องเรียน
และนอกห๎องเรียน แล๎วนําป๓ญหานั้นมาปรับกิจกรรมการสอนเพื่อชํวยแก๎ป๓ญหาดังกลําวให๎กับผู๎เรียน 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
กําหนดให๎
2. คูํตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Confers) รํวมกันคิด (Numbered Heads Together)
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบํงผู๎เรียนเป็นกลุํมยํอย ๆ
เทคนิคการสอนแบบพูดถามตอบ เป็นการสอนที่ใช๎คําถามคําตอบ โดยผู๎สอนเป็นผู๎ถามคําถามและ
ผู๎เรียนเป็นผู๎ตอบคําถามตามพื้นฐานความรู๎ที่ผู๎เรียนได๎อํานจากหนังสือ หรือสิ่งที่ผู๎สอนได๎นําเสนอในระหวํางการ
บรรยาย การสาธิตหรือกิจกรรมอื่นในการสอนแบบพูดถามตอบ ผู๎สอนควรอธิบายให๎นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค๑
ของการสอนแบบนี้ ซึ่งผู๎สอนจะได๎ใช๎ข๎อมูลเหลํานี้ในการขยายความและอธิบายเพิ่มเติมแกํผู๎เรียน
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2. กระบวนการสอนภาคปฏิบัติ
คุณภาพของผู๎เรียนนั้น นอกจากจะเกี่ยวข๎องกับองค๑ประกอบให๎ตัวผู๎เรียนเอง เชํน ความพร๎อม สติป๓ญญา
และสภาพแวดล๎อมอื่นๆแล๎ว 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. วิ ธี ก ารสอนภาษาโดยนํ า วิ ช าคณิ ต ศาสตร๑ ม าสั ม พั น ธ๑ กั น หรื อ สั ญ ลั ก ษณ๑ ข องคณิ ต ศาสตร๑ เ ชํ น
intersection ให๎ เ ป็ น ชุ ดความรู๎ หรื อ เป็ น รูป ภาพและเรื่ อ งราวที่สั มพั นธ๑ กั น มีก ารผู ก เรื่ อ งเข๎า ด๎ว ยกั นเชิ ง
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 ผู๎เรีย นเป็นผู๎ลอกเลียนแบบและปฏิบัติตาม
ผู๎สอนจากสิ่งที่งํายไปสิ่งที่ยาก
6. การนําเรื่องราวในชีวิตประจําวัน มาประยุกต๑ใช๎ ให๎สอดคล๎องกับ TENSE เชํน Past Tense
ขั้นตอนการสอนโดยใช้กิจกรรมนามี 5 ชั้น ดังนี้
1. ขั้นแนะน่า ด๎วยการบอกวําชั้นเรียนแบํงเป็นกี่กลุํม กลุํมละกี่คน สมาชิกแตํละคนต๎องรับผิดชอบที่จะเรียน
เกี่ยวกับหัวข๎อที่กลุํมได๎รับให๎ได๎ มากที่สุด แตํละกลุํมเป็นผู๎เชี่ยวชาญในหัวข๎อนั้น มีหน๎าที่จะสอนกลุํมอื่น ด๎วย ทุก
คนจะได๎รับเกรดรายบุคคล และเป็นกลุํม
2. ขั้นการแบ่งกลุ่มให้คละกัน แล๎วให๎กลุํมตั้งชื่อกลุํม เขียนชื่อกลุํม และสมาชิกบนปูายนิเทศ ผู๎สอนแจ๎ง
กฎเกณฑ๑ที่ต๎องปฏิบัติระหวํางการประชุมกลุํม
ก. ห๎ามคนใดออกจากกลุํมกํอนที่จะเสร็จงานกลุํม
ข. แตํละคนในกลุํมต๎องรับผิดชอบที่จะให๎สมาชิกทุกคนเข๎าใจและทํางานให๎เสร็จสมบูรณ๑
ค. ถ๎าผู๎เรียนคนใดไมํเข๎าใจเรื่องใด ต๎องขอความชํวยเหลือจากเพื่อนในกลุํมกํอนที่จะถามผู๎สอน
3. ขั้นสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู๎สอนแจกเอกสารหัวข๎อตําง ๆ ซึ่งภายในควรประกอบด๎วย ดังนี้
เนื้อหา ถ๎ามีกลุํม 6 กลุํม ผู๎สอนต๎องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู๎เรียนที่ได๎รับหัวข๎อเดียวกันจะศึกษาเรื่องนั้นด๎วยกัน
เมื่อทุกคนเข๎าใจดีแล๎ว ก็เตรียมตัววางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกในกลุํมเดิมของตนและให๎นักศึกษา
ค๎นหาข๎อมูล จัดทํารายงาน
4. ขั้นตรวจสอบ
4.1 ผู๎เชี่ยวชาญสอนเพื่อนในกลุํม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึก ษามาตรวจสอบความเข๎าใจ และ
ชํวยเพื่อนสมาชิกในการเรียน
4.2 มอบหมายให๎เพื่อนตรวจสอบเพื่อน เพื่อดูความถูกต๎องและให๎กล๎าเสนอแนะเพื่อนในสิ่งที่ถูกและให๎
เพื่อนทุกคนยอมรับความคิดเห็นของกันละกัน
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5. ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู๎สอนทําการทดสอบเพื่อดูวําต๎องสอนเพิ่มเติมหรือไมํให๎เกรด 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”
ได๎ทันทีเมื่ออํานเนื้อหาจบลง เชํน ภาพวาดและเลําเรื่องราวเป็นภาษาตํางๆ หรือหาคําศัพท๑ที่ซ๎อนอยูํ
3.3 อาจารย๑เป็นผู๎“สร๎าง Constructed”ให๎เกิดมีขึ้นในตัวคุณครูในเวลานี้ก็คือ “ความคิดวิเคราะห๑ critical
Thinking”เพื่อจะได๎รู๎ความต๎องการและความคิดแท๎จริงของนักเรียนเพื่อเข๎าใจความต๎องการของกลุํม ทันสมัยอยูํ
เสมอ ไมํตกยุคคุณครูต๎องมี “ความคิดสร๎างสรรค๑ Creative Thinking” เพื่อจะได๎มีความสามารถสร๎างสรรค๑
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ใหมํและนําสนใจอยูํเสมอ
3.4 เน๎นกิจกรรมกลุํมโดยทุกคนมีสํวนรํวม ได๎แกํ
- กิจกรรมทายคําศัพท๑จากทําทางของเพื่อนรํวมห๎อง
- กิจกรรมบทบาทสมมุติและสถานการณ๑จําลอง
- กิจกรรมเกมการสร๎างประโยคแขํงกัน สร๎างผังคําศัพท๑ที่เหมือนกันและแตกตํางกัน
- กิจกรรมเพื่อนเช็คเพื่อน การออกเสียงถูกกับผิด ให๎มีศัพท๑ยากที่ผู๎สอนมอบหมาย
- กิจกรรมการแขํงขันการแปลภาษาตามเนื้อเรื่องที่มอบหมายให๎
4 กระบวนการสอนแบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอนรํวมกับเกมหรือกิจกรรมในห๎องเรียน
การใช๎สื่อจริง (Authentic material) ที่ผู๎เรียนสามารถพบได๎ในชีวิตประจําวันในการสอน (โฆษณาทาง
ทีวี, ประกาศรับสมัครงาน, รายงานขําว สารคดี คลิปวีดิโอตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ไมํใชํสื่อที่สร๎างมาเพื่อการ
เรียนการสอนเพียงอยํางเดียว) เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของการเรียนภาษาที่จะต๎องนําไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และเพื่อให๎ผู๎เรียนคุ๎นเคยกับภาษา สแลง และคําศัพท๑ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน การใช๎รูปแบบการเรียนสําเร็จรูป
สําหรั บสภาพการใช๎แบบเรีย นสํ าเร็ จรู ป อาจารย๑ได๎จัดสภาพห๎องเรียนโดยจัดให๎นักศึกษานั่งเป็นกลุํ มคละกัน
ระหวํางนักศึกษาที่เรียนดี และนักศึกษาที่ผลการเรียนปานกลางถึงอํอน
นอกจากนี้หากนักศึกษาไมํปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนในแตํละบทเรียน ก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทํา
ให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยวิธีนี้ของนักศึกษาบางคนต่ําลงได๎ แตํนักศึกษาสํวนใหญํจะพึงพอใจกับการเรียนด๎วย
แบบเรียนสําเร็จรูปในความคิดเห็นของผู๎สอนและนักศึกษา พบวํา ผู๎สอนมีความคิดเห็นวําแบบเรียนสําเร็จรูปมี
วัตถุประสงค๑ของบทเรียน สอดคล๎องกับเนื้อหามีเนื้อหาครบถ๎วนตามหลักสูตรมีคุณสมบัติชํวยสํงเสริมการเรียนด๎วย
ตนเอง ชํวยลดเวลาในการสอนของครู แตํผู๎สอนควรมีการเตรียมการสอนลํวงหน๎าเพื่อแก๎ป๓ญหาหากนักศึกษาไมํ
เข๎าใจบทเรียน และแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎
สํ ว นในด๎านผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นของนักศึ กษาในวิช าบรรยายโดยทั่ว ไปมีร ะดับต่ํากวํา 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
ยังแสดงวํามีคนตอบถูกกี่คน (ดังภาพจอฝ๓่งซ๎ายมือ) โดยหน๎าจอในมือถือของผู๎เรียนแสดงผลวําตอบผิดหรือถูกและ
ผู๎ตอบมีคะแนนรวมแล๎วเทําใด
หากผู๎สอนสร๎างกิจกรรมให๎ท๎าทายผู๎เรียนและเร๎าความสนใจ ผู๎เรียนจะสนุกมาก เพราะพวกเขาต๎อง
แขํงขันกันตอบให๎ถูกและเร็ว จึงจะได๎คะแนนสูงๆ
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และเมื่อตอบคําถามครบทุกข๎อระบบยังรวมคะแนน และจัดอันดับวําใครคือ The Winner พร๎อมทั้ง Download
ผลสรุปของผู๎เรียนแตํละคน วําใครตอบผิด ตอบถูกในข๎อใด เพื่อให๎ผู๎สอนนําผลไปพัฒนาผู๎เรียนตํอได๎เป็นรายบุคคล

บทสรุป
หลังจากมีการดําเนินการนําการจัดการความรู๎โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎านการเรียนการสอน ไปปรับใช๎
ในการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในรูปแบบตําง ๆ เชํน มคอ.3 เพื่อนํามาปรับใช๎ในภาคเรียนที่ 1/60
เป็ นต๎น การได๎ล องใช๎เทคนิ คตําง ๆ ที่คณะกรรมการรํวมแลกเปลี่ ยนกัน เลือกใช๎ห ลายเทคนิค ผสมผสานกัน
พัฒนาการเรียนรู๎นักศึกษาการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล และพัฒนาการด๎านการเรียนภาษาตํางประเทศของ
ผู๎ เ รี ย น เชํ น พั ฒ นาการด๎ า นการฟ๓ ง การเขี ย น การพู ด ที่ ชั ด เจน การอํ า น กํ อ ให๎ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว เกิ ด ทั ก ษะ
ผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนและมีการพัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ฯลฯ
เพิ่มขึ้นอยํางชัดเจน 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
กิจกรรมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนโดยทีมงานคณาจารย๑และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง โดยใช๎เครื่องมือ STEM Education เป็นสื่อกลางในการสร๎างเครือขํายทาง
การศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค๑ดังนี้ 1. เพื่อสํงเสริมสนับสนุนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ให๎มีทักษะวิชาชีพกํอนเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาตรี 2. เพื่อพัฒนา
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให๎มีความรู๎และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนการสอน 3. เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนต๎น แบบเครือขํายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงและตอบสนองความต๎องการในด๎าน
กําลังคนของประเทศ ซึ่งโครงการดังกลําวข๎างต๎นได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการดําเนินโครงการ ผลที่ได๎รับจากการดําเนินโครงการคือ 1. มีการบูรณาการระหวํางศาสตร๑เพื่อให๎
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 “พี่เลี้ยง” 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 เพื่อขอเข๎ารํวมโครงการในปีที่สอง
คาสาคัญ : 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

บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง เป็นสํวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ซึ่งได๎ถูกแบํงเพื่อกระจายการศึกษารองรับประชาชนเป็น 6 เขตพื้นที่ คือ เชียงใหมํ ลําปาง เชียงราย นําน ตาก
และ พิษณุโลก ที่มุํงเน๎นในการพัฒนาทุกภาคสํวนของมหาวิทยาลัยสูํความเป็นอัตลักษณ๑ในเรื่องของอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่มีสํวนสําคัญยิ่งในการก๎าวไปสูํอัตลักษณ๑คือการเป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ของคณาจารย๑ บุคลากร ซึ่งปฏิเสธไมํได๎เลยวํากิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญคือ กิจกรรมการจัดการความรู๎ใน
องค๑กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นการจัดการระบบความรู๎ ระบบความคิด และถํายทอดสูํการปฏิบัติได๎อยํางชัดเจน
และแท๎จริง และยังเป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการความรู๎ขององค๑กรให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ เป็นวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู๎ตามที่กําหนดไว๎ (พรรณี สวนเพลง, 2552 : 43-44) นอกจากนี้มี
ผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวไว๎เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ คือการนําความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ โดยสามารถพูดได๎อยํางชัดเจนคือ
ควรอยํางยิ่งที่ต๎องมีการกระทําภายหลังจากการจัดการความรู๎เพื่อเพิ่มคุณคําสิ่งที่มีอยูํในองค๑กร (ประพนธ๑ ผาสุข
ยืด, 2550 ) เนื่องมาจากความรู๎เป็นสิ่งที่สําคัญเปรียบดังทรัพย๑สินที่มีคํายิ่งในองค๑กร หากรักษาไว๎ได๎เทียบเทํากับ
การได๎ เปรี ย บในการแขํงขัน ได๎ ซึ่ง ขึ้น อยูํ กั บ ความสามารถขององค๑กรที่ จะทําให๎ ขับเคลื่ อนไปได๎อยํา งดีและมี
ประสิทธิภาพอยํางไร โดยกระบวนการที่เป็นทั้งระบบค๎นหา สร๎ าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพรํ ถํายทอด แบํงป๓น
และใช๎ความรู๎ (บุญดี บุญญากิจ, 2549)
ก๎าวสูํปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง
ประเด็นที่สําคัญคือ การเรียนการสอนที่มีการเริ่มต๎นจากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปจากกลุํมอาจารย๑
ผู๎สอนในปีแรกแหํงการเริ่มต๎น คือปี 2557 และปีที่สอง ปี 2558 เข๎าสูํประเด็นเรื่องความต๎องการของผู๎สอนสูํคําวํา
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และในปี 2559 คือการหลอมรวมกระบวนวิธีการเรียนการสอนสูํการสอนแบบ CIMP
ในปี 2560 ได๎มีการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษาแบบใช๎กระบวนการ ด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑
และคณิตศาสตร๑ หรือ STEM Education เข๎ามาสูํการเรียนการสอน โดยรัฐบาลนําโดย พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑
โอชา ได๎มีการสํ งเสริ มทั้งด๎านงบประมาณ และ การอบรมบุคลากรทางการศึกษาให๎ มีความรู๎ ความสามารถ
เตรียมพร๎อมในการถํายทอดสูํโรงเรียน และสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร๎อมในการการผลิตบัณฑิตใน
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ศตวรรษที่ 21 และการเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มาจากอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญของผู๎สอนอยําง
แท๎จริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน
งบประมาณดังกลําว จึงเกิดการระดมสมองทุกภาคสํวนจากตัวแทนสาขาวิชา และหลักสูตร เพื่อเกิดกระบวนการ
การจัดการความรู๎ที่จะนําไปสูํการปฏิบัติในการนํา STEM ไปใช๎การเรียนการสอนทั้งในรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
และการถํายทอดสูํโรงเรียนเครือขํายได๎ รวมถึงเป็นกระบวนการที่สามารถนําขยายผลและนําไปใช๎ได๎ตํอไป

วิธีการดาเนินงาน (กระบวนการการจัดการแนวทางการปฏิบัติที่ดี)
มทร.ล้านนา ลาปาง

อบรมและประชุมทําความเข๎าใจรํวมกัน for One teamwork
มทร.ล้านนา ลาปาง

หน่วยงานภาคี

Base1: Science

สพภ.10 workforce

Base2: BALA

สพม.35 หลักสูตร

Base3: Engi

อบรมโดย
นําเสนอกรณี
the best practice

ที่ทํามา

อาจารย์จากโรงเรียน
เครือข่าย

ร.ร. เมืองมายวิทยาคม,ร.ร.
เสด็จฯ, ร.ร. เสริมงาม
วิทยาคม ร.ร. บุญวาทย๑

-พัฒนา Module
-

ให๎รางวัล
โควต๎าเข๎าเรียน

**งานวัน

วิทยาศาสตร๑

ใหมํในเฟส2
นําเสน
อ

ติดตามประเมินผล

-

ชื่อ Module รํวมกัน
แนวทางการผลิตสื่อ STEM รํวมกัน
จัดการเรียนการสอนรํวมกัน
ษาดูงานอุ
่ตอบโจทย๑
“อุตสาหกรรมเกษตร”
สืศึ่อกการเรี
ยนรูตเ๎สาหกรรมที
กี่ยวกับ STEM
และถอดบทเรี
ยน
ตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ํา

โรงเรียนเครือขํายนําไปใช๎ จากการถอดบทเรียน

คูํมือ RMUTL’s STEM

ที่มา การระดมสมองคณะดําเนินกิจกรรมโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงในสํวนกรอบแนวความคิดการดําเนินกิจกรรม
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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 ผนวกกับการศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรมด๎านรูปแบบการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู๎โดยใช๎เครื่องมือที่บูรณาการระหวํางศาสตร๑ โดยใช๎
กระบวนการจัดการความรู๎ของ (Szulanski, 1996)
7. ถอดบทเรียนจากการใช๎สื่อของแตํละสถาบันการศึกษา
8. พัฒ นาสูํน วัตกรรมการเรีย นการสอนที่เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล๎ านนา
ลําปาง และโรงเรียนเครือขําย
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แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได๎จากการจัดการความรู๎การบริหารจัดการ STEM Education สูํโรงเรียนเครือขําย
มทร.ล๎านนา ลําปาง

(เกษตรอุตสาหกรรม)

ประชาสัมพันธ๑หาทีมงาน(หัวหอก)
คณาจารย๑

เอกสารเบิก-จ่าย
บันทึกภาพ-รายงาน

ทีมงานแบบบูรณาการศาสตร๑(หอก)
เลือกโรงเรียนเครือขําย

ปรับ Module

ประชุมทีมงาน

อบรมครูเครือขําย

เจ๎าหน๎าที่

รายงานผลการใช้
Module

นําเสนอModel of Module
“เกษตรอุตสาหกรรม”

เลือก Module
พัฒนาModuleรํวมกัน

ลงพื้นที่โรงเรียนเครือขําย

รายงานการใช๎Module

ติดตาม/ถอดองค๑ความรู๎

คูํมือการดําเนินกิจกรรม
ที่มา สรุปจากการดําเนินกิจกรรมโดยใช๎เครื่องมือ AAR วันที่ 27 กันยายน 2560
เครื่องมือในการจัดการความรู๎ในการดําเนินการครั้งนี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช๎สารสนเทศเพื่อกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ และไมํใช๎สารสนเทศเพื่อสามารถดึงความรู๎ฝ๓งลึกของแตํละบุคคลออกมา เพื่อ
ความหลากหลายในการดําเนินกิจกรรม (นภัสวรรณ ไทยานันท๑, 2559) เริ่มต๎นจากการวางเปูาหมายของโครงการ
โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎คือ Brainstorming มีการนําเปูาหมายหลักขององค๑กร คือ เกษตรอุตสาหกรรม
เป็นโจทย๑เพื่อเชื่อมโยงแตํละศาสตร๑เข๎าด๎วยกัน และเป็นแนวทางที่งํายตํอการประชาสัมพันธ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เมื่อรวบรวมทีมงานได๎ตํอไปเป็นการนําเครื่องมือการจัดการความรู๎แบบ Community Practice โดยทุกคนเลํา
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ประสบการณ๑ที่ใช๎ STEM ในการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูํการสร๎างทีมงานบูรณาการระหวํางศาสตร๑ (กลุํมยํอย)
เพื่อบริหารจัดการโมดูลที่จะเกิดขึ้น จากนั้นมีการทําแบบจําลองโมดูลขึ้นเพื่อนําเสนอตํอโรงเรียนเครือขําย รวมถึง
การจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ STEM Education แกํตัวแทนบุคลากรครูจากโรงเรียนเครือขําย โดยการใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎แบบ Social Network Service และ Blog เข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการและการ
ติดตํอสื่อสารระหวํางโรงเรียนเครือขํายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง เมื่อมีการลงพื้นที่
เพื่อสํงถํายสื่อการสอนรูปแบบโมดูลสูํโรงเรียนเครือขําย เครื่องมือที่ใช๎ในการบริหารจัดการในชํวงท๎ายคือ After
Action Review (AAR) นําไปสูํคูํมือกิจกรรมแตํละกิจกรรม

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดําเนินกิจกรรมภายใต๎โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงโดยใช๎ STEM Education เป็นสื่อในการเชื่อมโยงสูํ
โรงเรียนเครือขํายมีความหลากหลายในการลงพื้นที่ ทั้งการนําโมดูลไปใช๎ในการเรียนในรายวิชาของโรงเรียน และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ของโรงเรียน สิ่งที่ได๎รับจากการกิจกรรมในด๎านนวัตกรรมคือ โมดูลที่เกิดขึ้น
ระหวํางการดําเนินกิจกรรม อาทิ จดหมายพารวย, IoT (Internet of Things), Stem for Start Up, เถ๎าแกํน๎อย
4.0, Aqua polish, ไฟฟูามหาสนุก, มหัศจรรย๑อาหารล๎านนา ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นการบูรณาการระหวํางศาสตร๑และ
การระดมสมองรํวมกับบุคลากรครูจากโรงเรียนที่จะใช๎สื่อ และเพื่อจัดชุดสื่อการสอนนําไปสูํโรงเรียนเครือขําย ซึ่ง
มีความแตกตํางจากสื่อ STEM ที่ทางโรงเรียนเครือขํายเคยได๎รับ ที่เป็นชุดสําเร็จรูปโดยการซื้อจากงบประมาณของ
ทางโรงเรียน
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บทสรุป
การจั ดการองค๑ความรู๎ ในเรื่ อง การพัฒ นาบัตรประจําตัว บัณฑิต มทร.ล๎ านนา เพื่อการสื บค๎นอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน๑ในการค๎นหาตําแหนํงที่นั่งของบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
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
กลุํ ม เปู า หมายคื อ บั ณ ฑิ ต มทร.ล๎ า นนา ที่ เ ข๎ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ซึ่ ง ได๎ ต อบ
แบบสอบถามผํานแท็บเล็ต โดยวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณตามหลักการทางสถิติ เชํน ร๎อยละ คะแนนเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนการข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎วิธีพรรณนาวิเคราะห๑
สรุ ปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของบั ณฑิตที่มีความพึงพอใจสูงสุ ดในแตํละรูปแบบการค๎นหา
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.
คาสาคัญ : บัตรประจําตัวบัณฑิต บัตรบัณฑิต เลขประจําตัวบัณฑิต มทร.ล๎านนา

บทนา
ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรในแตํละปี กองพัฒนานักศึกษา(กพน.) จะดําเนินการจัดทําและจัดสํง
บัตรประจําตัวบัณฑิตให๎กับพื้นที่สําหรับแจกให๎กับบัณฑิต โดยบัตรประจําตัวบัณฑิตเดิมจะเป็นบัตรที่ไมํมีข๎อมูล
บัณฑิตต๎องเขียนข๎อมูลด๎วยตนเอง และจากการสังเกตการณ๑ในวันซ๎อมใหญํและวันรับจริงพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรพบป๓ญหาคือ 1) บัณฑิตไมํกรอกข๎อมูลตนเองลงในบัตรประจําตัวบัณฑิต และไมํมีการตรวจสอบแถวและลําดับ
ที่นั่งผํานเว็บไซต๑ที่ กพน. จัดทําไว๎ให๎ จึงทําให๎บัณฑิตไมํทราบแถวของตนเอง 2) จากป๓ญหาข๎อที่ 1 กพน. ได๎จัดทํา
รายชื่อบัณฑิตติดที่บอร๑ด เพื่อเป็นอีก 1 ชํองทางให๎บัณฑิตตรวจสอบแถวตนเอง แตํป๓ญหาที่พบคือขนาดตัวหนังสือ
ที่บอร๑ดมีขนาดเล็ก ค๎นหาได๎ยาก รอบเช๎าจะพบป๓ญหาเพิ่มเติมคือแสงสวํ างไมํเพียงพอ มืด และเมื่อบัณฑิตเข๎า
ตรวจสอบแถวตนเองที่บอร๑ดพร๎อมกันเป็นจํานวนมาก ทําให๎บอร๑ดเกิดการฉีกขาด ชํารุดเสียหาย และหลํนตกอยูํ
กับพื้น 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 เพื่อให๎การจัดทําแนวปฏิบัติแบบใหมํ มีความสะดวก รวดเร็ว เข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย มีการประชาสัมพันธ๑และ
บรรยายให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว เตรียมความพร๎อมในการเข๎ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับบัณฑิตอยําง
ทั่วถึง
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎บัณฑิตสามารถค๎นหาแถวและลําดับในแถวได๎งําย สะดวก รวดเร็ว
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วิธีการดาเนินงาน (KM Process)
1. บํ งชี้ความรู๎ ศึกษาปรั ช ญา และวิสั ยทัศน๑ของหนํว ยงานสํ านักสํ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
เพื่อให๎ การจั ดการความรู๎ ส อดคล๎ องกับ ปรั ช ญาของหนํว ยงานคือ “สํ งเสริ มวิช าการ บริห ารจัดการด๎ว ยไอที ”
สอดคล๎ องกับวิสัยทัศน๑ ของหนํ วยงานคือ “นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริห ารจัดการข๎อมูลด๎านวิชาการอยํางมี
ประสิทธิภาพ” จึงมีการกําหนดองค๑ความรู๎ด๎วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งาน ได๎รวบรวม
แหลํงความรู๎ด๎านไอทีจากนักศึกวิชาการคอมพิวเตอร๑ในหนํวยงาน เอกสารการปฏิบัติงานเดิมทั้งในหนํวยงานและ
ภายนอกหนํวยงานที่มีการปฏิบัติงานรํวมกัน สัมภาษณ๑ผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานทั้งหนํวยงานภายในและหนํวยงาน
ภายนอก ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม มีการจัดประชุมรํวมกันระหวํางพื้นที่ ศึกษา
ป๓ญหาจากการลงพื้นที่สังเกตการในสถานการจริงในวันซ๎อมยํอย มทร.ล๎านนา เชียงใหมํ และวันซ๎อมใหญํ มทร.
ธัญบุรี จดบันทึกป๓ญหา สังเกตกระบวนการแบบเดิมที่ปฏิบัติงานอยูํ เก็บรวบรวมข๎อมูลป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ
เพื่อประชุมหาแนวทางปฏิบัติที่ดีให๎พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. สร๎างและแสวงหาความรู๎ใหมํ โดยได๎กําหนดองค๑ความรู๎ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 4 เรื่อง คือ ปรับปรุงบัตรประจําตัวบัณฑิต ปรับปรุง การค๎นหาแถวและลําดับในแถว
ปรับปรุงปูายค๎นหาแถวและลําดับในแถว และการประชาสัมพันธ๑ จึงได๎หาองค๑ความรู๎ใหมํๆ ขึ้น เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และรายงานผลได๎ทันที ด๎วยการทบทวนกระบวนการ และ
เครื่องมือที่ใช๎ปฏิบัติงานแบบเดิม แล๎วพิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑ใช๎งานคือ เขียนโปรแกรม
เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตที่มีข๎อมูลบัณฑิตและเลขประจําตัวบัณฑิตครบถ๎วน จัดทําเว็บไซต๑สําหรับการค๎นหา
แถว ลําดับในแถว และการแสดงผลผังที่นั่งบัณฑิต ปรับปรุงปูายตรวจสอบแถวรูปแบบใหมํมีตัวหนังสือใหญํขึ้น
มองเห็นได๎ชัดเจนในระยะไกล ทําการประชาสัมพันธ๑ให๎บัณฑิต อาจารย๑กํากับแถวให๎รับทราบแนวทางปฏิบัติและ
หน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบ
3. จัดการความรู๎ให๎เป็นระบบ ด๎วยการออกแบบระบบฐานข๎อมูลสําหรับจัดเก็บข๎อมูลเพื่อจัดทําบัตร
ประจําตัวบัณฑิต ระบบค๎นหาแถว/ลําดับที่นั่งบัณฑิต ข๎อมูลสําหรับจัดทําปูายไวนิลขนาดใหญํ โดยการศึกษาจาก
เอกสารแบบเดิม จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ๎งให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ เขียน
โปรแกรมจัดทําบัตรประจําตัวบัณฑิตด๎วยภาษา Visual Basic .NET 2005 และออกแบบระบบค๎นหาแถวและ
ลําดับในแถวบัณฑิต ด๎วยภาษา PHP
4. ประมวลและกลั่นกรองความรู๎ ด๎วยการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการ ดังนี้
4.1 บัตรประจําตัวบัณฑิต ปรับปรุงจากเดิมบัตรประจําตัวบัณฑิตที่แจกให๎บัณฑิตทุกพื้นที่จะไมํมี
ข๎อมูลตนเองบนบัตร บัณฑิตต๎องเขียนข๎อมูลด๎วยตนเอง ซึ่งบัณฑิตหลายคนไมํเขียนข๎อมูลลงบนบัตร ทําให๎บัณฑิต
เสียเวลาในการเขียนข๎อมูลในวันซ๎อมใหญํและไมํทราบแถวของตนเอง จึงปรับเปลี่ยนใหมํด๎วยการจัดพิมพ๑บัตร
ประจําตัวบัณฑิตพร๎อมข๎อมูลบนบัตร ทําให๎ลดป๓ญหาดังกลําว และอํานวยความสะดวกให๎บัณฑิตให๎การนําเลข
ประจําตัวบัณฑิตไปค๎นหาแถวและลําดับในแถวงํายยิ่งขึ้น บัตรมีความสวยงาน พกพาได๎สะดวก
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4.2 การค๎นหาแถวและลําดับในแถว แบบเดิม กพน จัดทํารายชื่อเป็นไฟล๑ PDF ประกาศผําน
เว็บไซต๑ ทําให๎เกิดป๓ญหาบัณฑิตค๎นหาแถวและลําดับในแถวได๎ จึงมีการเปลี่ยนแปลงการค๎นหาแถวและลําดับใน
แถวใหมํ ด๎วยการพัฒนาระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวผํานเว็บไซต๑ สามารถค๎นหาได๎จาก เลขประจําตัวบัณ ฑิต
ชื่อ หรือนามสกุล ระบบจะแสดงข๎อมูลแถวและลําดับในแถว และยังสามารถแสดงผังที่นั่งในห๎องประชุมในวันรับ
จริงได๎อีกด๎วย
การปฏิบัติงานแบบเดิม
การปฏิบัติงานแบบใหม่

4.3 ปูายค๎นหาแถวและลําดับในแถว เปลี่ยนแปลงจากเดิมใช๎พิมพ๑รายชื่อนักศึกษาตามแถวฝ๓่งซ๎าย
และฝ๓่งขวาบนกระดาษ A4 แล๎วติดที่บอร๑ดเพื่อให๎บัณฑิตตรวจสอบแถวและลําดับในแถวของตนเอง ป๓ญหาที่พบ
คือ นักศึกษาไมํตรวจสอบจากเว็บไซต๑มากํอน จึงแยํงกันตรวจสอบที่บอร๑ดซึ่งขนาดตัวหนังสือมีขนาดคํอนข๎างเล็ก
เมื่อมีบัณฑิตแยํงกันมากๆ ทําให๎บอร๑ดที่ติดเกิดความเสียหาย จึงได๎เปลี่ยนแปลงแบบใหมํคือ จัดทําปูายขนาดใหญํ
ที่แสดงชํวงของเลขประจําตัวบัณฑิตในแตํละแถวของฝ๓่งซ๎ายและฝ๓่งขวาที่มีตัวเลขประจําตัวบัณฑิตขนาดใหญํ
สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนในระยะไกล จึงชํวยลดป๓ญหาดังกลําวไปได๎มาก
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4.4 การประชาสัมพันธ๑ เดิมพื้นที่ตํางๆ จะดําเนินการจัดทําไฟล๑นําเสนอด๎วยตนเอง แตํป๓จจุบัน
ได๎มีการปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบบั ตรประจํ าตัว บั ณฑิต ปรับเปลี่ ยนกระบวนการค๎นหาแถวและลําดับในแถว และ
ปรับเปลี่ยนรายชื่อที่ติดบอร๑ดเป็นปูายไวนิลขนาดใหญํ จึงได๎ปรับเปลี่ยนผู๎จัดทําไฟล๑นําเสนอคือ สวท. เพื่อจัดทําไฟน๑
นําเสนอ นําเสนอไฟล๑ให๎แตํละพื้นที่ได๎รับทราบเพื่ อนําไปนําเสนอให๎บัณฑิตแตํละพื้นที่ตํอไป ทําให๎บัณฑิตทุกพื้นที่
ได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน
การปฏิบัติงานแบบเดิม
การปฏิบัติงานแบบใหม่
พื้นที่ตํางๆ จะดําเนินการจัดทําไฟล๑นําเสนอ
ด๎วยตนเอง

5. การเข๎าถึงความรู๎ ทําการสร๎ างความรู๎ความเข๎าใจให๎ ทั้งภายในหนํว ยงานและพื้นที่ ผํ าน Video
Conference เพื่อนําเสนอและสาธิตสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให๎ที่ประชุมได๎รับทราบ แจ๎งเว็บไซต๑พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร สําหรับค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิต เพื่อค๎นหาอํานวยความสะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูล จัดทํา
หนังสือสํงบัตรประจําตัวบัณฑิตให๎แตํละพื้นที่พร๎อมคําชี้แจงแนวปฏิบัติในการแจกบัตรประจําตัวบัณฑิต เพื่อให๎ทุก
พื้นที่ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎จัดประชุมรํวมกับคณะกรรมการการปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ สวท. และ กพน. เพื่อสรุปป๓ญหาและรับฟ๓งข๎อเสนอแนะจากที่ประชุม บัตรประจําตัวบัณฑิตได๎
พัฒนาด๎วยภาษา VB.Net 2005 แล๎วใช๎ Microsoft Access เป็นฐานข๎อมูล ให๎โปรแกรมจัดทําบัตรประจําตัว
บัณฑิตเป็นไฟล๑ PDF แล๎วนําสํงโรงพิมพ๑เพื่อจัดพิมพ๑และทํารอยปรุบัตรประจําตั วบัณฑิตให๎มีขนาดเทํากับบัตร
ประจําตัวประชาชนทําให๎สะดวกในการพกพา นอกจากนี้บัตรประจําตัวบัณฑิตชํวยอํานวยความสะดวกให๎กับ
บัณฑิตในการค๎นหาแถวและลําดับในแถวของตนเองผํานเว็บไซต๑ปูายไวนิลขนาดใหญํ ปูายถือ จากเลขประจําตัว
บั ณฑิ ตที่แ สดงบนบั ตรประจํ าตัว บั ณฑิ ต เว็บ ไซต๑ ค๎นหาแถว ลํ าดับ ในแถว และการแสดงผลตํา แหนํ งที่นั่ งใน
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 ที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดการการ
นําเสนอขําวสารของสถาบั นราชภัฏ ยะลา ให๎มีความสะดวก รวดเร็ว โดยผู๎ใช๎มีความพึงพอใจตํอการใช๎ระบบ
สารสนเทศในระดับดีมาก(นายศิริชัย นามบุรี, 2546, หน๎า 112-120)
7. การเรียนรู๎ จากการประชุมผลการดําเนินงาน และนําเสนอความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ผํานมา ทําให๎มี
การปรึกษาหารือซึ่งกันและกันของการดําเนินงานระหวําง สวท. และ กพน. ที่ต๎องทํางานรํวมกัน ใช๎ข๎อมูลบัณฑิต
รํวมกัน จึงมีการพิจารณารํวมกันที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎า มาประยุกต๑ใช๎งานเพิ่มมากขึ้นให๎ครอบคลุมทุก
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให๎กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีความรวดเร็ว ถูกต๎อง และ
สามารถสรุปผลได๎ทันที โดยรํวมกันศึกษาใบเช็คชื่อแตํละแถวของบัณฑิตในวันซ๎อมใหญํและวันรับจริง เดิมจัดทํา
ด๎วย Microsoft Excel ทําให๎เกิดความยุ๎งยากเมื่อมีการตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมํเข๎ารับ และเมื่อมีการย๎ายบัณฑิตต๎อง
ทําการจัดแบํงหน๎าใน Microsoft Excel ใหมํ รวมถึงการสํงรายชื่อบัณฑิตที่ขาดซ๎อมยํอยของแตํละพื้นที่เดิมไมํมี
รูปแบบในการจัดสํงทําให๎การจั ดสํงรายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอยมายัง กพน. มีหลากหลายชํองทาง เชํน E-mail eoffice Facebook Line เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของแบบฟอร๑มสํงรายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอย เชํน
ไฟล๑รูปภาพ Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Access เป็นต๎น ทําให๎การรวบรวมข๎อมูลทําได๎คํอย
ข๎างยากและลําช๎า ดังนั้น จึงหารือที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกลําวด๎วยระบบสารสนเทศ เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
ทําได๎รวดเร็ว ถูกต๎อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผลการดาเนินงาน
ผลการพัฒนาระบบและการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี
จากการพัฒนาระบบพิมพ๑บัตรประจําตัวบัณฑิตทําให๎บัตรประจําตัวบัณฑิตมีข๎อมูลแสดงบนบัตรได๎ชัดเจน
ครบถ๎วนมากขึ้น มีขนาดบัตรที่เหมาะสม สะดวกในการจัดเก็บและพกพา และคําอธิบายบนบัตรอธิบายเข๎าใจได๎
งํายขึ้น สามารถสํงออกข๎อมูลแถวและลําดับในแถวของเลขประจําตัวบัณฑิตในแตํละชํวง เพื่อนําไปจัดพิมพ๑เป็น
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
บทความนี้เป็นการแสดงแนวปฏิบัติที่ ดีในการพัฒนาบัตรประจําตัวบัณฑิต มทร.ล๎านนา เพื่อการสืบค๎น
อยํางมีประสิทธิภาพ จากแนวปฏิบัติแบบเดิมสูํแนวปฏิบัติแบบใหมํ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาประยุกต๑
ในแตํละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนของการตอบแบบสอบถามผู๎จัดทําได๎นําแท็บเล็ตเข๎ามาใช๎ในการตอบ
แบบสอบถามของบั ณ ฑิต ทํา ให๎ ไมํ ต๎องสิ้ น เปลื อ งกระดาษในการจัด ทํา แบบสอบถาม จากการทําเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุป กรณ๑ ไอทีเข๎ ามาประยุ ก ต๑ใ ช๎งาน สํ งผลให๎ ข๎อ มูล บนบั ตรประจําตั ว บัณ ฑิต มีข๎อ มูล ที่ชัด เจน
ครบถ๎วน มีการอธิบายแนวปฏิบัติหลังบัตรประจําตัวบัณฑิตได๎ชัดเจน เข๎าใจได๎งําย ขนาดของบั ตรมีขนาดกะทัดรัด
งํายตํอการพกพา นอกจากนี้การค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิตได๎ปรับปรุงแนวปฏิบัติใหมํด๎วยการค๎นหาแถว
และลําดับในแถวออนไลน๑ ทําให๎มีความรวดเร็วในการค๎นหา และแสดงผล สะดวกในการเข๎าถึงข๎อมูล งํายตํอการ
ใช๎ งาน การแสดงผลถู กต๎ อง สวยงาน เข๎ าใจได๎งํ าย ในสํ ว นของบอร๑ ดแสดงรายชื่อ และแถวบัณ ฑิต ได๎มี การ
เปลี่ยนแปลงเป็นปูายขนาดใหญํที่แสดงแถวของบัณฑิตตามชํวงของเลขประจําตัวบัณฑิต ทําให๎บัณฑิตมองเห็นปูาย
ได๎ชัดเจน ข๎อความบนปูายชัดเจนเข๎าใจได๎งําย สํวนปูายถือหน๎าแถวบัณฑิตได๎ปรับเปลี่ยนเพิ่มชํวงของเลขประจําตัว
บัณฑิตของแถวนั้นๆ บนปูายถือหน๎าแถวบัณฑิต ทําให๎ปูายถือหน๎าแถวมีประโยชน๑เพิ่มมากขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของบัตรประจําตัวบัณฑิต บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข๎อมูลบน
บัตรแสดงข๎อมูลได๎ชัดเจน ครบถ๎วน ในสํวนของความพึงพอใจระบบค๎นหาแถวและลําดับในแถวบัณฑิต บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในมากที่สุดคือ ความรวดเร็วในการค๎นหาและแสดงผล ในสํวนของปูายขนาดใหญํและปูายถือหน๎า
แถวบั ณฑิตมีค วามพึงพอในในระดับ มากที่สุ ด จากการที่บัณฑิตมองเห็ นข๎อมูล บนปูายได๎ชัดเจน การเปลี่ ย น
กระบวนการทํางานแบบเดิมไปเป็นแบบใหมํสํงผลให๎ลดป๓ญหาตํางๆ ลงได๎อยํางเห็นได๎ชัดเจน เป็ นที่หน๎าพอใจกับ
ผู๎จัดทําและผู๎ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากครั้งที่ผําน
สรุปขั้นตอนการพัฒนาบัตรประจําตัวบัณฑิต เพื่อการสืบค๎นอยํางมีประสิทธิภาพ
เปิดเว็บไซต๑สําหรับค๎นหา
แถวและลําดับในแถวตามวัน
และเวลาที่กําหนด

เว็บไซต๑ค๎นหาแถว
และลําดับในแถว

ฐานข๎อมูลบัณฑิต

โปรแกรมพัฒนา
ด๎ายภาษา VB.Net

สํงออกไฟล๑ทําบัตร
ประจําตัวบัณฑิต

สวท.สํงไฟล๑บัตรประจําตัว
บัณฑิตให๎โรงพิมพ๑ยจัดพิมพ๑
และทํารอยปรุ

สํงออกไฟล๑ทําปูายไว
นิลขนาดใหญํ

สวท.สํงไฟล๑ให๎โรงพิมพ๑ทํา
ปูายไวนิลขนาดใหญํ

สํงออกไฟล๑เลข
ประจําตัวบัณฑิตเขียน
ปูายถือหน๎าแถว

สวท.สํงบัตร
ประจําตัวบัณฑิต
ให๎แ ตํละพื้นที่

พื้นที่แจกบัตร
ประจําตัวบัณพิต
สําหรับผู๎มาซ๎อมยํอ ย

บัณฑิตค๎าหาแถวและลําดับ
ในแถวจากเลขประจําตัว
บัณฑิต

กพน.แขวนปูายไวนิลขนาด
ใหญํบริเวณจุดตั้งแถวบัณฑิต

กพน.พิมพ๑ชํว งของเลข
ประจําตัวบัณฑิตบนปูายถือ
หน๎าแถวบัณฑิต

196

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

2) ข้อเสนอแนะ
ผู๎ปฏิบัติงานและคณะอนุกรรมการแผนกจัดเรียงปริญญาบัตร และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดเรียงรายชื่อ
บัณฑิตแนะนําให๎มีการพัฒนาตํอให๎สํวนอื่นๆ ที่มีการใช๎ฐานข๎อมูลรํวมกัน เชํน การพิมพ๑ใบเช็คชื่อแตํละแถว การสํง
รายชื่อผู๎ขาดซ๎อมยํอยออนไลน๑ เป็นต๎น ซึ่งจะทําให๎การแก๎ ไขข๎อมูลมีความสะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 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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บทสรุป
การดําเนินการจัดการความรู๎สูํชุมชน โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สําหรับกระบวนการจัดทําเส๎นทาง
ทํองเที่ยวโดยชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพื่อ สร๎างองค๑ความรู๎ให๎ชุมชน โดยมุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ถึงกระบวนการจัดการ
การทํองเที่ยวที่ดี อีกทั้งเพื่อให๎เห็นถึงแนวทาง วิธีการของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ
และมุํงหวังให๎ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในป๓จจุบัน ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับ
ชุมชนมากขึ้น โดยใช๎กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎และการถํายทอด จากนักวิจัย นักวิชาการ มหาวิทยาลั ย
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.
คาสาคัญ : การจัดการทํองเที่ยว เส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน บริการเทคโนโลยีแผนที่ ระบบติดตามด๎วยดาวเทียม
บอกพิกัด แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง
Keyword : Tourism Management, community tourism routes, Global Positioning System Service,
GPS Tracking System, runner application

บทนา
กระบวนการจั ดทําแผนที่ทํองเที่ย ว เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสํ าคัญ เนื่องจากการจัดทําแผนที่
ทํองเที่ยวที่ดี มีข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง แมํนยํา ยํ อมทําให๎นักทํองเที่ยวหรือผู๎ทํองเที่ยวเกิดความเข๎าใจ ประทับใจ
ในการทํองเที่ ย ว ณ แหลํ ง ทํองเที่ย วนั้ น ๆ ซึ่งหลั กของการจัดทําแผนที่ทํองเที่ยวนั้น ผู๎ จัดทําแผนที่ทํองเที่ย ว
จําเป็นต๎องทราบถึงหลักสําคัญ ซึ่งประกอบด๎วย 1. การกําหนดตําแหนํงแหลํงทํองเที่ยวและสถานที่จําเป็น ตํอการ
ทํองเที่ยว ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด๎วยรายละเอียดดังนี้ เนื้อหาของแผนที่ ขอบเขตระวางแผนที่ ชื่อแผนที่
คําอธิบายสัญลักษณ๑ แหลํงที่มาของข๎อมูล มาตราสํวน เครื่องหมายทิศ 2. การกําหนดเส๎นทางสําหรับการทํองเที่ยว
ซึ่งจะมีหนึ่งเส๎นทางหรือมากกวําก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับบริบทของแหลํงทํองเที่ยวและผู๎จัดทําแผนการทํองเที่ยวนั้นๆ
ซึ่งจากการจัดทํางานวิจัยภายใต๎หัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ของผู๎วิจัยรํวมกับชุมชนที่ผํานมานั้น
พบวํา การจัดทําแผนที่การทํองเที่ยว หรือเส๎นทางทํองเที่ยวของชุมชนโดยชุมชน ภายใต๎ภูมิศาสตร๑ที่อยูํในลักษณะ
ของพื้นที่ปุา มักพบป๓ญหาการกําหนดตําแหนํงแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางทํองเที่ยวที่มีความสัมพันธ๑กัน ถึงแม๎วํา
การบริการเทคโนโลยีแผนที่ประสิทธิภาพสูงที่เป็นที่นิยมในป๓จจุบัน (Google Map) จะสามารถกําหนดตําแหนํง
แหลํงทํองเที่ยวได๎อยํางถูกต๎องได๎ แตํกระนั้นก็มีข๎อจํากัดในเรื่องของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวที่อยูํ
ภายใต๎ภูมิศาสตร๑ในลักษณะของพื้นที่ปุา ซึ่งทําให๎การสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชนที่ผํานมานั้น มักจะขาด
ข๎อมูลเส๎นทางทํองเที่ยวหรือมีข๎อมูลของเส๎นทางทํองเที่ยว ที่ยังขาดมีประสิทธิภาพของความถูกต๎อง แมํนยํา ซึ่งมี
ผลตํอการอธิบายหรือการแนะนําเส๎นทางทํองเที่ยวที่ถูกต๎องแกํนักทํองเที่ยว
ด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงเป็นที่มาของ การจัดการความรู๎ให๎แกํชุมชน ที่ดําเนินการจัดทําแผนที่ ทํองเที่ยวให๎ดี
ขึ้น โดยการใช๎องค๑ความรู๎ของนักวิชาการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ผํานการประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีของระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) โดยแอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง เพื่อ
ยกระดับองค๑ความรู๎ของผู๎จัดทําแผนที่ทํองเที่ยวในชุมชน ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในแนวทางการจัดทําเส๎นทาง
การทํองเที่ยว ที่ถูกต๎อง มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน๑ตํอชุมชนตํอไป
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วิธีการดาเนินงาน
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 “การใช้ฐานความรู้บทเรียนและความสาเร็จ (Lesson
Learned and Best Practices Databases) และการใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs)”
และได๎ดําเนินการภายใต๎องค๑ประกอบของการจัดการความรู๎ที่ดี 3 ประการ คือ “บุคลากร กระบวนการ และ
เทคโนโลยี” ซึ่งการดําเนินงานมีรายละเอียดในแตํละขั้นตอนดังนี้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)
ดําเนินการใช๎กระบวนการทํางานของผู๎วิจัย และนักวิชาการ ที่ดําเนินการภายใต๎งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาชุมชนโดยการใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ผํานมา ซึ่งได๎ดําเนินการรํวมกัน มาทําการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ พูดคุยหารือ โดยใช๎ป๓ญหาที่พบจากการดําเนินงานในการจัดสร๎างแผนที่รํวมกับชุมชน นํามาเป็นประเด็น
หลักสําหรับการพูดคุย เพื่อหาวิธีการ หรือกระบวนการทํางานที่จะสามารถเป็นประโยชน๑ตํอการดําเนินการวิจัย
และสร๎างองค๑ความรู๎แกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องได๎
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 เพื่อให๎ทราบถึงแนวทางและขั้นตอน
การใช๎ที่ถูกต๎อง รวมถึงเพื่อให๎ ทราบถึงข๎อจํากัดของเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อให๎ การประยุกต๑การใช๎งานเกิดความ
เหมาะสมกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และปูองกันหรือลดข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช๎เทคโนโลยี
รวมถึงเพื่อเตรียมการในการใช๎บทเรียนและความสําเร็จที่ได๎จากการทดลองไปดําเนินการถํายทอดสูํบุคลากรใน
ชุมชนตํอไป
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การนาความรู้ชัดแจ้งมาปฏิบัติ (Internalization)
ดําเนินการนําเทคโนโลยีระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) ผําน
แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง ที่นักวิจัย นักวิชาการของโครงการ ได๎ทําการศึกษาและการทดลองสําเร็จแล๎ว มา
ดําเนิ น การถํายทอด ขั้น ตอน วิธีการใช๎ งาน เพื่อ ให๎ เกิดการเรียนรู๎ และทราบแนวปฏิบัติ แกํผู๎ จัดทํ าเส๎ นทาง
ทํองเที่ยวชุมชน โดยจัดให๎เกิดการดําเนินงานภายใต๎พื้นที่จริงของชุมชน (ดําเนินการใช๎เทคโนโลยีรํวมกับบุคลากร
ในชุ มชน เพื่ อแสดงให๎ เ ส๎ น ทางการทํอ งเที่ ย วที่ นํา เสนอด๎ว ยชุ มชน ผํ า นการแสดงผลของแอพพลิ เคชั่ น) โดย
กํ า หนดให๎ นั ก วิ ช าการทํ า หน๎ า ที่ ใ นบทบาทของพี่ เ ลี้ ย งชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มุํ ง สร๎ า งความรู๎ แ บบเดํ น ชั ด ( Explicit
knowledge) แกํผู๎ จั ดทําเส๎ นทางทํองเที่ย วของชุมชนอยํางถูกต๎อง และมุํงหวังให๎ เกิดประสบการณ๑และความ
ชํานาญ เพื่อสร๎างความรู๎แบบฝ๓งลึก (Tacit Knowledge) แกํชุมชน ทั้งนี้เพื่อให๎บุคลากรชุมชนสามารถสํงตํอองค๑
ความรู๎นี้ตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้ เกลียวโมเดล(Knowledge Spiral) หรือ SECI Model
ภายใต้องค์ประกอบการจัดการความรู้ โดย บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี
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ภาพประกอบ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีระบบติดตามด้วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System)
ผ่านแอพพลิเคชั่นสาหรับนักวิ่ง สาหรับการจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดําเนินกิจกรรมการจัดการองค๑ความรู๎ โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี (แอพพลิเคชั่นสําหรับ นัก
วิ่ง) สําหรับกระบวนจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุมชน พบวํา เทคโนโลยีที่นํามาใช๎งาน ซึ่งใช๎กระบวนการของ
ระบบติดตามด๎วยดาวเทียมบอกพิกัด (GPS Tracking System) นั้น สามารถแสดงให๎เห็นถึงเส๎นทางการทํองเที่ยว
ที่ถูกต๎อง แมํนยําสูง อีกทั้งสามารถระบุระยะเวลาในการเดินทางของเส๎นทางทํองเที่ยวได๎ตามความเป็นจริง และ
เมื่อมีการถํายทอดองค๑ความรู๎จากผู๎วิจัยและนักวิชาการสูํบุคลกรในชุมชน พบวํา บุคคลากรในชุมชน มีความเข๎ าใจ
และสามารถดําเนินการได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งทําให๎ชุมชนมีความ พึงพอใจในผลลัพธ๑ที่ได๎ และสามารถนําไปประยุกต๑
พัฒนาการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยว สําหรับการทําแผนที่ทํองเที่ยวของชุมชนในอนาคตตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จากผลการดําเนินงานขั้นต๎น สามารถทําการจําแนกให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ของผู๎เกี่ยวข๎องไว๎ 3 กลุํม และ
แสดงถึง ผลที่ ได๎ ใ นรู ป แบบของผลผลิ ต ผลลั พ ธ๑ ผลกระทบ และผลการจัด การความรู๎ ( KM) ในรู ป แบบของ
คว ามสั ม พั น ธ๑ ข องตาราง โ ดยใช๎ ก ลุํ ม ผู๎ เ กี่ ย ว ข๎ อ งเป็ น หลั ก ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดคว ามสั มพั น ธ๑ ดั ง นี้
ผลลัพธ์และผลกระทบ
(Output - Outcome)
- บรรยากาศการทํางานที่ดี และความ
หนํวยงาน
รํวมมือกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
องค๑กร
- ยกระดับขีดความสามารถการแขํงขัน
1. โครงการ
พัฒนาชุมชนโดย - รู ป แบบ นวั ต กรรม การทํ า งาน
การใช๎การ
สําหรับงานวิจัยด๎านการทํองเที่ยว
ผู๎วิจัย
ทํองเที่ยวเป็น - แนวทางการสร๎ า งความสั ม พั น ธ๑
นักวิชาการ
เครื่องมือ
รํวมกับชุมชน
2. เส๎นทางแผนที่
ทํองเที่ยวโดย
ชุมชน
- ยกระดั บ ความรู๎ ด๎ า นการใช๎ ง าน
บุคลากร
เทคโนโลยี
ในชุมชน
- ยกระดับความรู๎ด๎านการพัฒ นาการ
ทํองเที่ยว

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลผลิต

การจัดการความรู้
(KM)
- องค๑กรแหํงการเรียนรู๎
(Learning Organization)
- นวัตกรรม แนวทางการจัดการ
ความรู๎ระหวํางหนํวยงานตํอ
ชุมชน
- การจัดการความรู๎สูํชุมชน
- การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- การถํายทอดองค๑ความรู๎
- อ ง ค๑ ค ว า ม รู๎ ก า ร ใ ช๎ ง า น
เทคโนโลยี
- องค๑ความรู๎สําหรับการพัฒนา
เส๎นทางทํองเที่ยวในชุมชน

ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. การมีสํวนรํวมและความรํวมมือของคณะผู๎วิจัยและบุคลากรในชุมชน
2. ชุมชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎เทคโนโลยีตํอการพัฒนาชุมชน
3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ความหํางไกลของพื้นที่ของชุมชนทําให๎การดําเนินการ ต๎องใช๎ทรัพยากรสูง
2. ความแตกตํางระหวํางวัยของบุคลากรในชุมชน สํงผลตํอการเรียนรู๎
3. อุ ป กรณ๑ หรื อ เครื่ อ งมื อ ของบุ ค คลากรในชุ ม ชนจํ า เป็ น ต๎ อ งรองรั บ เทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช๎
(แอพพลิเคชั่นสําหรับนักวิ่ง) และต๎องมีการเปิดใช๎งานระบบอินเทอร๑เน็ต
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4. เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ หากต๎องใช๎งานอยํางสมบูรณ๑ต๎องเสียคําลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
แนวทางการแก้ไข
1. ควรมีการสํงเสริม สนับสนุน ชุมชนให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรด๎านเทคโนโลยี สูํชุมชนให๎มากขึ้น

สรุป
การดําเนิ นการจั ดการความรู๎สูํ ชุมชน โดยการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี สํ าหรับกระบวนจัดทําเส๎ นทาง
ทํองเที่ยวโดยชุมชนนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือ
มีวัตถุประสงค๑เพื่อ สร๎างองค๑ความรู๎ให๎ชุมชน โดยมุํงให๎เกิดการเรียนรู๎ถึงกระบวนการจัดการ การทํองเที่ยวที่ดี และ
เห็นถึงแนวทาง วิธีการ ของกระบวนการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวโดยชุม ชนที่มีคุณภาพ
และมุํงหวังให๎ชุมชน
เกิดความตระหนักถึงการความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในป๓จจุบัน ที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับชุมชนมากขึ้น โดย
ใช๎กระบวนการจัดการองค๑ความรู๎ และการถํายทอดจากนักวิจัย นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎ านนาสูํ บุ ค ลากรในชุ มชน อาศั ย การประยุกต๑ใ ช๎เทคโนโลยีของระบบติด ตามด๎ว ยดาวเที ยมบอกพิกั ด (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. เสริ ม สร๎ า งศั ก ยภาพการแขํ ง ขั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด๎ า นการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
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บทสรุป
บทความนี้จะได๎นําเสนอแนวทางปฏิบัติงานและผลของการดําเนินงานในการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการ
ทํ า โครงงานสํ า หรั บ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ของนั ก เรี ย นในโครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ าน
วิทยาศาสตร๑จังหวัดลําพูน เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเห็นการทํางานในรูปแบบ (PDCA) การวางแผน การลงมือทํา การ
ตรวจเช็ค และการปรับปรุง รอบด๎านทั้งจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มีการนําผลงานที่เกิดจากกลไกในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบของโครงงานนั กศึกษานําไปแสดงให๎คณะกรรมการและผู๎สนใจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ซึ่งจากการได๎นําผลงานเข๎ารํวมแสดงทั้ง 3 ระดับ โดยได๎รับรางวัลที่ 2 ในการนําเสนอภาคบรรยาย
ภาษาอังกฤษ จากผู๎เข๎ารํวมทั้งสิ้น 43 ทีม จาก17 สถาบันการศึกษา จากผลดําเนินงานและแนวทางปฏิบั ติรูปแบบ
กลไกการจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จ.ลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการนําไปใช๎เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือหนํวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ตํอไปได๎
คาสาคัญ : 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)

บทนา
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนแบบการผสมผสาน
ระหวํางการเรียนรู๎ลึกในเชิงการฝึกทักษะวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งทําให๎การเรียนของอาชีวศึกษามีความเข๎มข๎น
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพื้นฐานความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอาทิ เครื่องกลไฟฟูา อิเ ล็กทรอนิกส๑ และลงมือปฏิบัติจริงโดยนํา
ความรู๎ที่เรียนมาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาผํานการทําโครงงานเป็นฐาน (PjBL) โดยกระบวนการเรียนการ
สอนจะมีครูพี่เลี้ยงที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านชํวยสนับสนุนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตัวเองมีอาจารย๑พิเศษ
จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยในความรํวมมือและผู๎เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมารํวมสอน ให๎คําปรึกษาชํวย
เสริมทักษะ และความคุ๎นเคยกับโจทย๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมนอกจากการเรียนในห๎องเรียนแล๎ว
นักเรียนยังได๎ไปทัศนศึกษาและดูงานในสถานประกอบการเพื่อสัมผัสและเรียนรู๎การทํางานจริงในภาคการผลิตและ
บริการเพื่อจุดประกายการเรียนรู๎และตํอยอดความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนําไปสูํการสร๎างเทคโนโลยี
และการประดิษฐ๑คิดค๎น ในอนาคต ดังนั้ น นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐ านวิทยาศาสตร๑จะเป็นผู๎ ที่มี
ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เข๎มข๎นพร๎อมกับทักษะพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีที่เพียงพอจะตํอยอดใน
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ในความรํวมมือสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รํว มกับสํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ และสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเดินหน๎าขยาย
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รูปแบบพิเศษโดยได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผํานมา เริ่มทดลองจัดการ
เรียนการสอนสาขาชํางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร๑ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ (ชลบุรี)
ตั้งแตํปีการศึกษา 2551 ตํอมาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได๎จัดทําโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร๑ภายใต๎แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) เพื่อขยายผลโครงการจัดตั้งโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร๑ นํ า รํ อ งไปยั ง สถานศึ ก ษาอื่ น ในสั ง กั ด สอศ. อี ก 4 แหํ ง ใน 4 สาขาวิ ช าคื อ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา ในสาขา
ธุร กิจ การทํองเที่ย ว วิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีลํ าพูน จังหวัดลํ าพูน ในสาขาเกษตรกรรม และวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสิงห๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรีในสาขาคหกรรมธุรกิจ
หลักสูตรของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ซึ่งเป็นการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 เริ่ม
ตั้งแตํปี 2556–2560 (5) ปี เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนําสาระและทักษะพื้นฐานทั้ง
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ด๎านวิทยาศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ ใน 8 กลุํมสาระ และทักษะพื้นฐานด๎านวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นโครงงาน
(Projects) หรือหัวเรื่อง (Themes) ด๎วยการจัดหลักสูตรแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based teaching and
learning) ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิ ผลตรงตามเจตนารมณ๑ของโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการเสนอ
ให๎เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จึงเข๎ามาเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในการถํายทอดความรู๎ด๎านการจัดหลักสูตรแบบ
โครงงานเป็นฐาน (PBL) ให๎แกํวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน โดยรํวมกําหนดโครงรํางและจัดทําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร๑ รวมทั้งถํายทอดวิธีการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรประสานงาน จัดอบรมและพัฒนาให๎บุคลากรผู๎สอนมีความรู๎ความสามารถสําหรับวิชาที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เป็นพี่เลี้ยง ให๎คําปรึกษา ข๎อเสนอแนะด๎านวิชาการ และการจัดการเรียนการ
สอนให๎กับหลักสูตร ให๎แกํบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ที่รับผิดชอบโครงการนี้

วิธีการดาเนินงาน

รูปที่ 1 การจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน
จากรูปที่ 1 แสดงการสร๎างรูปแบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
รํวมกับ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน ทางทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล๎านนา ได๎นําหลักการสร๎างรูปแบบการเรียนการสอนจากทฤษฎีวงล๎อ (P D C A) หรือมีอีกชื่อหนึ่งวํา “Deming
Cycle” เพื่อสร๎างรูปแบบแผนที่มีมาตรฐานในการสอน และสามารถถูกนําไปปฏิบัติ ให๎เกิดการดําเนินงานเป็นไป
อยํางมีระบบ และเปูาหมายเพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอๆไป จากรูปที่ 1 สามารถแยกออกได๎ 3 ขั้นตอน
ดังนี้
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1. การเรียนการสอนโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

รูปที่ 2 กลไกการเรียนการสอนโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) ได๎ทําความรํวมมือทางด๎านวิชาการ )
รํวมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ภายใต๎การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
ผู๎ดูแล และรํวมกับจัดตั้งโครงการภายใต๎ชื่อ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร จังหวัดลําพูน ดังนั้นทางทีมงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได๎ มีการรํวมประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รํวมกับคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
มีการจั ดตั้งทีม ครู ที่ดูแลรั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร ในโครงการพิเศษนี้ แยกออกมาจากหลั กสู ตรภาคปกติของทาง
วิทยาลัย
ซึ่งในรู ปแบบการจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลั ยพี่เลี้ ยงได๎เข๎ารํว มจัดทํา
หลักสูตร และดําเนินการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา ได๎แกํ คณิตศาสตร๑ ฟิสิกส๑ พลังงานและสิ่งแวดล๎อม ธุรกิจและ
การเป็น ผู๎ป ระกอบการ และกระบวนการจัดทําโครงงาน ทั้งนี้ทางทีมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได๎ว างแผนรํวมกัน
จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน๎นการทํางานเป็นทีม การสร๎างนักศึกษาให๎เกิดกระบวนการคิดที่ดี และการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ STEM Education เข๎ามาปรับใช๎เพื่อให๎สอดคล๎องตามนโยบายรูปแบบการเรียน
แบบใหมํที่ถูกพัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบ PjBL หรือการเรี ยนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน ดังนั้นทางทีม
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงได๎รํวมกันวางแผนปรับปรุง พัฒนาการเรียนให๎นักศึกษาได๎ใช๎โครงงานเข๎ามาเป็นฐานในการ
เรียนรู๎แบบใหมํ จึงได๎นํารายวิชา กระบวนการจัดทําโครงงาน เข๎ามาปรับใช๎ในการเรียนการสอนรูปแบบใหมํ ซึ่ง
เป็นการเรียนนํารํองเพื่อพัฒนา 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 ทีมงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง นําเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนผํานกิจกรรม STEM Education เข๎ามาใช๎ในรายวิชา กระบวนการจัดทําโครงงาน ดังที่
กลําวมาแล๎วในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในรายวิชานี้ มีอาจารย๑มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสอนทั้งหมด 4 ทําน และมีการนํารูปแบบ
โครงสร๎าง PDCA ประกอบด๎วยดังนี้
P – Plan วิชากระบวนการจัดทําโครงงาน แบํงรูปแบบการเรียนออกเป็น อาจารย๑ทํา นแรกได๎เน๎นการ
สอน ผํานโจทย๑ป๓ญหาตํางๆ การจัดทํากิจกรรมผํานกระบวนการคิด โดยมีวัตถุประสงค๑คือ ต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิด
การแก๎โจทย๑ป๓ญหา และวิเคราะห๑โจทย๑ป๓ญหานั้นๆ อาจารย๑ทํานที่ 2 ให๎นักศึกษาได๎มีความเข๎าใจถึงความหมาย
ของโครงงาน ความสํ าคั ญ ของโครงงาน พร๎ อ มทั้ ง รูป แบบการจั ดทํ า โครงงาน ผํ า นกิ จกรรมที่กํ าหนด โดยมี
วัตถุประสงค๑ให๎นักศึกษาได๎รู๎จักการตั้งโจทย๑ป๓ญหา สมมุติฐาน และการเขียนขั้นตอนการทําโครงงาน อาจารย๑ทําน
ที่ 3 และอาจารย๑ทํานที่ 4 กําหนดรูปแบบการเรียนโดยให๎นักศึกษาทํางานกันเป็นทีมมากขึ้น รู๎จักการค๎นหา
ข๎อมูล เพื่อสร๎างหัวข๎อในสิ่งที่นักศึกษาสนใจ พร๎อมทั้งมีการฝึกนักศึกษานําเสนอผลงานทุกครั้งหน๎าชั้นเรียน โดยมี
วัตถุประสงค๑ให๎นักศึกษาได๎ฝึกนําเสนอ และนักศึกษาในชั้นเรียนเกิดการตอบโต๎ แสดงความคิดเห็นในผลงานที่
เพื่อนนําเสนอหน๎าชั้นเรียน ทั้งการนําเสนอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
D – Do การลงมือปฏิบัติตามแผน กลุํมนักศึกษาแตํละกลุํมเริ่มลงปฏิบัติทําโครงงาน หลังจากได๎
ข๎อเสนอแนะจากเพื่อน และอาจารย๑ผู๎ สอนทั้ง 4 ทําน อาจารย๑มีการคัดเลื อกผลงานนักศึกษาที่นําสนใจ เพื่อ
ผลักดันนักศึกษาเข๎าประกวด และสํงนําเสนอผลงานวิชาการ ผํานเวทีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัด
ลําพูน
C – Check การตรวจสอบ เมื่อนักศึกษาได๎ผํานการคัดเลือกผลงานแล๎ว อาจารย๑ทั้ง 4 ทําน เริ่ม
ตรวจสอบในโครงงานที่ได๎รับการคัดเลือกอยํางละเอียด และมีการให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎า
ประกวดโครงงานจากการตรวจสอบ คัดเลือกรํวมกับอาจารย๑วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
A – Act การปรับปรุง นักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกจากชั้นเรียนเพื่อนําสํงผลงานนําเสนอวิชาการ
รํวมกับวิทยาลัยทั้งหมด 5 วิทยาลัยทั่วประเทศ ผํานเวทีการอภิปรายแบบซิมโพเซียม (Symposium) โดยมี
ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาตํางๆ เข๎ารํวม และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขโครงงาน ให๎ความรู๎เพื่อนําไปพัฒนา
โดยมีทีมมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเข๎ารํวมงานเพื่อนําข๎อเสนอแนะ จากคณะกรรมการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
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จากการเข๎ารํวมเวทีวิชาการแบบซิมโพเซียม อาจารย๑วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน และอาจารย๑
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได๎เข๎ารํวมประชุมรํวมกันทั้งหมด 5 วิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน และมีการคัดเลือกทีมแตํละสถาบัน เพื่อนํานักศึกษาเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบบการ
นําเสนอแบบบรรยายภาคภาษาอังกฤษและในรูปแบบโปสเตอร๑ ซึ่งในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข๎ารํวมงานทั้งหมด 370 คน และสํงผลงานเป็นจํานวนทั้งหมด
43 ทีม จาก 17 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและตํางประเทศ ซึ่งได๎แกํประเทศสิงค๑โปร๑ อินโดนีเซีย ญี่ปุน
และจีน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

รูปที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎เรียนในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จากการคัดเลือกกลุํมนักศึกษาที่มีความพร๎อม และโครงงานที่นําสนใจ มีการแก๎ไขปรับปรุง ผํานระบบ
แบบแผนการเรียนที่ได๎วางไว๎ดังที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎วนั้น เมื่อนักศึกษาได๎มีการนําเสนอวิชาการระดับนานาชาติ
ซึ่ ง ในชํ ว งระหวํ า งมี ก ารประชุ ม วิ ช าการนั้ น นั ก ศึ ก ษาได๎ พ บเจอกลุํ ม นั ก ศึ ก ษาในเครื อ ที่ ตํ า งวิ ท ยาลั ย ทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ ที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรํวมกัน พร๎อมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Knowledge
Sharing) ด๎วยความสมัครใจของนักศึกษา เพื่อรํวมสร๎างความเข๎าใจ เพื่อนําไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นกลุํมนักศึกษาด๎วยกันแล๎ว อาจารย๑ผู๎สอน และอาจารย๑
ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงของวิทยาลัยตํางๆ ได๎พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีรํวมกัน ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในแตํละครั้งนั้น สิ่งสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นั้นคือ สถานที่และบรรยากาศซึ่งเป็น
องค๑ประกอบสําคัญอีกประกาศหนึ่งของการทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่มีชีวิตชีวา และนําสนใจ เพื่อความ
ผํอนคลาย ทําให๎บุคคลเกิดการพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห๑ป๓ญหา และพร๎อมจะแบํงป๓น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกัน
และกันอยํางสบายใจ ซึ่งในครั้งนี้ได๎มีการจัดสถานที่การแลกเปลี่ยน ผํานสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ได๎เดินทางรํวมกัน
ในแตํละสถานที่และมีกิจกรรม เวลาเพื่อให๎เหมาะสมกับเนื้อหา และบรรยากาศที่ดี และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ที่มีประสิทธิผล ตํอการพัฒนาและการกําหนดจัดงานในปีถัดๆไป
ในครั้ งนี้ ได๎รั บ ประโยชน๑ จ ากการแลกเปลี่ยนนั้นคือ การสร๎างแรงจูงใจรํว มกันในการพัฒ นาโครงงาน
นักศึกษาให๎ ก๎าวสู๎ ส ากลมากขึ้น มีการพัฒ นาเอกสารวิช าการให๎ อยูํ ในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น พร๎อมทั้งมี
เปูาหมายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนใหมํๆ และสิ่งสําคัญที่สุดที่ประสบความสําคัญรํวมกันนั้นคือ
การสร๎างเครือขํายที่ดีระหวํางผู๎เรียน อาจารย๑ วิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ และผู๎เชี่ยวชาญภายนอกที่เข๎ามา
รํวมกันพัฒนาและรํวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในครั้งนี้
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลจากการดําเนินงานที่ผํานมา ด๎วยรูปแบบกลไกการจัดการองค๑ความรู๎ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร๑ จ.ลําพูน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎เป็นแนวทางในการ
นําไปใช๎เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือหนํวยงานทางการศึกษา เพื่อ
รองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการประดิษฐ๑คิดค๎น และพัฒนาเชิงเทคโนโลยี โดยจะสํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร๎อมของนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ไปสูํการ
เป็ นนั กเทคโนโลยีในอนาคต ผํ านการศึกษา ในหลั กสู ตรภายใต๎รูปแบบการเรียนการสอน Project based
learning (PjBL) โดยบูรณาการทักษะ STEM ที่สามารถผสานวิชาการด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎เข๎ากับ
ทักษะทางวิชาชีพ เพื่อสร๎างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ ผลของการจัดการศึกษาตามกลไกของรูปแบบดังกลําว
ที่ได๎เสนอนี้ได๎แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบในเชิงประจักษ๑ โดยมีการคัดเลือกผลงานที่ผํานกลไกในรูปแบบนี้ เพื่ อ
เข๎ารํ ว มนํ าเสนอในงานประชุ มวิช าการนานาชาติแลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎ เสริมทัก ษะด๎า นการประดิ ษฐ๑ คิด ค๎นเชิ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมบํอแสนวิลลํา รีสอร๑ท แอนด๑สปา อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ
รวม 370 คน มี ที ม นั ก ศึ ก ษาสํ ง ผลงานนวั ต กรรมเข๎ า รํ ว มเสนอทั้ ง สิ้ น 43 ที ม จาก17 สถาบั น การศึ ก ษา
ประกอบด๎วย ประเทศสิงคโปร๑ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ทั้ง 5 แหํง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐ านวิทยาศาสตร๑ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห๑บุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ซึ่งผลงานนักศึกษา
จากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ ที่นําเสนอในเวทีงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เสริมทักษะด๎านการประดิษฐ๑คิดค๎นเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด๎วย ดังนี้
นาเสนอภาคบรรยายภาษาอังกฤษ 2 งาน
1. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมักจากยาสูบในการกําจัดหนอนใยผักแปลงผักไฮโดรโปรนิกส๑
โดย นางสาวเปมิกา สมหวัง และนางสาววิไลพร เหง อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑กรรณิการ๑ ชุมภูแก๎ว
2. เค๎กข๎าวก่ํา โดยนางสาววิไล จะกู และนางสาวพรนภา ชีวขุนคีรี
อาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑กิติยา ศรีจันทร๑
นาเสนอภาคโปสเตอร์ 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
ผลของการดําเนิ นงานในการจัดการองค๑ความรู๎ด๎านการทําโครงงาน สํ าหรับการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเห็นการ
ทํางานในรูปแบบ (PDCA) การวางแผน การลงมือทํา การตรวจเช็ค และการปรับปรุง รอบด๎านทั้งจากมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง และคณะครูในโครงการวิทยาลั ยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร๑ จังหวัดลําพูน เพื่อนํามาใช๎ในการทําให๎เกิดกล
ไกลในการเรียนการสอนโดยมีโครงงานเป็นฐาน ที่ทําให๎เกิดองค๑ความรู๎ตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ และยังมีการนํา
ผลที่เกิดจากกลไกในการปฏิบัติ ในรูปแบบของโครงงาน นักศึกษาได๎นํามาแสดงให๎คณะกรรมการและผู๎สน ใจใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งจากการได๎นําผลงานเข๎ารํวมแสดงทั้ง 3 ระดับ ทําให๎ เกิด
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 อื่นตํอไปได๎

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
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บทสรุป
การจัดทําประกาศการจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน) ที่บํงบอกถึง
ประเด็นที่สําคัญเพื่อให๎บุคลากรเข๎าใจวิธีการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต๎อง และจัดทําประกาศฯ
เรื่ อง การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช๎ สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนด
สมรรถนะตามตําแหนํงงานให๎เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน และใช๎ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทําประกาศฯ ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการชี้แจงให๎ทราบหรือแนว
ทางการปฏิบัติของการดําเนินงาน เพื่อให๎ผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินเข๎าใจในการจัดทํา ข๎อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนั บสนุ น) และกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะของข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎
ประเมินกับผู๎รับการประเมินในงานที่ต๎องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดหลายๆ ด๎านด๎วยกัน อาทิ
ด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คําใช๎จําย พร๎อมทั้งกําหนดเปูาหมายในแตํละระดับตามตัวชี้วัดให๎เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ และในสํวนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการผู๎ประเมินต๎องใช๎
ทั กษะและประสบการณ๑ ในการประเมิ น โดยให๎ อ๎ างอิ งจากข๎ อเท็ จจริ งหรื อพฤติ กรรมของผู๎ รั บการประเมิ น
ที่แสดงออกจริงในการปฏิบัติราชการ ไมํควรใช๎วิธีการคาดคะเน หรือการใช๎ความรู๎สึกสํวนตัวในการประเมิน
เพื่อให๎การประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต๎อง 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.
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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.
คาสาคัญ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ข๎อตกลง

บทนา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการนับเป็นเครื่องมือ หรือองค๑ประกอบหนึ่งในกระบวนการการบริหารงาน
บุคคลสมัยใหมํที่นําองค๑ประกอบตําง ๆ มาความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integrated Human
Resource Management) ทั้งยังมีความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กร โดยมีสํวนสําคัญที่จะชํวย
ให๎การบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินสามารถจะนําไปใช๎ประโยชน๑นับตั้งแตํ
กระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน ซึ่งเมื่อองค๑กรรับบุคลากรใหมํเข๎ามาปฏิบั ติงาน ก็จะมีการทดลองงานเป็น
ระยะเวลาหนึ่ ง การประเมินผลการปฏิบั ติราชการของบุคลากรในชํว งทดลองงานจะชํว ยให๎องค๑กรสามารถ
ตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรใหมํ และมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะบรรจุบุคลากรที่มีคุณภาพตํอไป
สําหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชา
หรือหัวหน๎างานทราบจุดเดํน จุดด๎อย ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรแตํละคน องค๑กรจะได๎
ฝึ ก อบรมปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขจุ ด ด๎ อ ย และพั ฒ นาจุ ด เดํ น ได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ งและเหมาะสม เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรมี ขี ด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได๎กว๎างขวางมากขึ้น อันจะนําไปสูํกระบวนการพิจารณาแตํงตั้งผู๎ที่เหมาะสมให๎ดํารง
ตําแหนํงสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความก๎าวหน๎าในสายวิชาชีพ เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
องค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทําที่จะเป็นได๎ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานยังชํวยให๎ทราบวํา
องค๑กรควรจะให๎ผลตอบแทนมากน๎อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลงานของบุคลากรในแตํละชํวงที่ทําการประเมิน หาก
บุคลากรไมํสามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุตามมาตรฐานหรือเปูาหมายที่กําหนด ก็จะมีข๎อมูลประกอบการตัดสินใจที่
จะให๎พนักงานมีโอกาสปรับปรุงแก๎ไขตนเองหรือควรให๎พ๎นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค๑กรในที่สุด การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความสําคัญและมีประโยชน๑ทั้งตํอบุคลากร ผู๎บังคับบัญชา และองค๑กร
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล๎ านนา ได๎ กําหนดหลั กเกณฑ๑ และวิธี การ การจัดทํ าข๎ อตกลงและแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบตามความยากงํายของงาน ซึ่งต๎องมี
การกําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) และหลักฐานบํงชี้ความสําเร็จของงานรํวมกันระหวํางผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมิน
และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
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วิธีการดาเนินงาน
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทํารํางประกาศฯ เรื่อง การจัดทําข๎อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่บํงบอก
ถึงประเด็นที่สําคัญเพื่อให๎บุคลากรเข๎าใจวิธีการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต๎อง ดังนี้
1. ผู๎รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ๎งป๓ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งป๓ญหาโดย
สํวนใหญํผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินไมํเข๎าใจหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดทําข๎อตกลง เชํน กําหนดคําน้ําหนักของ
งานในแตํละด๎านไมํถูกต๎อง การกําหนดตัวชี้วัดไมํครบถ๎วนตามเปูาหมาย ไมํจัดทําข๎อตกลงตามระยะเวลาที่กําหนด
ทําให๎เกิดความลําช๎าในการประเมิน และทําให๎การปฏิบัติงานไมํมุํงเน๎นผลกการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค๑กร
เพื่อบรรลุตามเปูาหมายขององค๑กร เป็นต๎น
2. ในที่ประชุมได๎รํวมให๎ความคิดเห็นให๎ รํางประกาศ เรื่อง การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พร๎อมทั้งตัวอยําง
ตัวชี้วัดในการกําหนดเปูาหมาย เพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมิน โดยรํวมกลั่นกรอง
สรุปประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดทําข๎อตกลง
3. นํารํางประกาศ เรื่อง การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พร๎อมทั้งตัวอยํางตัวชี้วัดในการกําหนดเปูาหมาย
เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจํามหาวิทยาลั ยให๎ ความเห็ นชอบ พร๎อมดําเนินการตาม
คําแนะนําของที่ประชุมกํอนนําเสนออธิการบดีลงนาม
4. แจ๎งเวียนประกาศ เรื่อง การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พร๎อมทั้งตัวอยํางตัวชี้วัดให๎ ทุกหนํวยงานรับทราบ
และนําไปปฏิบัติพร๎อมทั้งประชาสัมพันธ๑เผยแพรํในเว็ปไซต๑กองบริหารงานบุคคล
5. จัดทําเอกสารประกอบการจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให๎ทุกหนํวยงานใช๎ศึกษา
ทําความเข๎าใจและนําไปปฏิบัติ

สรุป
การดําเนินงานจัดการความรูจนไดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงพัฒนางานให๎
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังชํวยพัฒนาบุคลากรในด๎านของการทํางานเป็นทีม โดยให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎รํวม
แบํงป๓นความรู๎ความคิดเห็น นําความรู๎ไปปรับใช๎กับงานที่ทําอยูํให๎เกิดประโยชน๑แกํองค๑กร
การจัดทําประกาศ เรื่อง การจัดทําข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการพล
เรื อนในสถาบั น อุดมศึกษา และพนั กงานในสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําประกาศฯ เรื่อง การกําหนดระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช๎สําหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดสมรรถนะตามตําแหนํงงานให๎เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการของทุกหนํวยงาน และใช๎ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทําประกาศฯ
ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการชี้แจงให๎ทราบหรือแนวทางการปฏิบัติของการดําเนินงาน
เพื่อให๎ผู๎ประเมินและผู๎รับการประเมินเข๎าใจในการจัดทํา ข๎อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สาย
สนับสนุน) และกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป็น
การ ทัง้ นี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะของข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎ประเมินกับผู๎รับการประเมินใน
งานที่ต๎องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดหลายๆ ด๎านด๎วยกัน อาทิ ด๎านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
คําใช๎จําย พร๎อมทั้งกําหนดเปูาหมายในแตํละระดับตามตัวชี้วัดให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับลักษณะของงานประเภท
นั้นๆ ซึ่งในอนาคตควรกําหนดมาตรฐานคําน้ําหนักของงาน ตัวชี้วัดในด๎านตําง ๆ รวมทั้งระดับเปูาหมายของแตํละ
ตัวชี้วัด เพื่อสร๎างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการทางาน
กรณีศึกษา เทคโนโลยี QR code
Application of information technology to work: QR code technology
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วําที่ร.ต.รัชตพงษ๑ หอชัยรัตน๑ (Ratchapong Horchairat)
นายพิษณุ พรมพราย (Pisanu Prompri)

บทสรุป
บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อ
ใช๎ในการทํางาน โดยใช๎วิธีการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการแตํงตั้งคณะทํางานด๎านการจัดการความรู๎
ประชุมวางแผนรํวมกันกําหนดประเด็นที่ต๎องการพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพจนได๎ข๎อสรุปรํวมกัน คือ
การเลือกเทคโนโลยี QR code มาชํวยในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลออนไลน๑ จากนั้นการดําเนินการค๎นหาผู๎ที่มีความรู๎
ภายในหนํวยงาน การจัดทําทะเบียนความรู๎ในเว็บไซต๑ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎
ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code ในหนํวยงาน การจัดทําคูํมือเผยแพรํผํานเว็บไซต๑ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code และมีการเรียนรู๎การใช๎งานเทคโนโลยีแบบเพื่อชํวย
เพื่อน ผลจากการจัดการความรู๎ทําให๎สามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลทางโทรศัพท๑มือถือผํานการในงานเทคโนโลยี QR
code ผํานระบบออนไลน๑ได๎สะดวกขึ้น โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการเข๎าถึงแบบประเมินออนไลน๑ เพื่อลดการใช๎กระดาษในการปฏิบัติงานในหนํวยงานได๎
คาสาคัญ : 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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บทนา
จากการที่ประเทศไทยเปลี่ ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎ว ย
เทคโนโลยี ความคิ ดสร๎างสรรค๑ และนวัตกรรม การพัฒนาประเภทภายใต๎โมเดล "ประเทศไทย 4.0" โดยต๎อง
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน จึงต๎องมีการปรับตัวให๎
เข๎ากับการเรียนรู๎ให๎เทําทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด๎วย และสร๎างความพร๎อมให๎ความรู๎และทักษะด๎านตํางๆ
อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข๎ามามีบทบาทอยํางมากในยุคดิติทัลป๓จจุบัน คลังความรู๎
ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง ของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา มี
จุดประสงค๑เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค๑ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับชุมชนตําง ๆ ของประเทศไทย โดยยึดหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน การดําเนินการจัดหารวบรวมองค๑ความรู๎ตาม
ความต๎องการของชุมชน ผํานเครือขํายภายในและภายนอก นักวิชาการ นักวิจัย ครือขํายภาคประชาชน เพื่อนํามา
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประมวลผลให๎อยูํในรูปและที่เข๎าใจงําย นําไปสูํการปฏิบัติจริงได๎ มุํงเน๎นการประสานให๎เกิด
การพัฒนาองค๑ความรู๎อยูํตลอดเวลา เกิดพลวัตการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อนํามาจัดเก็บอยํางเป็นระบบและเผยแพรํ
ตํอไป โดยมีการประยุกต๑ใช๎งานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อใช๎ในการทํางานโดยการใช๎คิว อาร๑โ ค๎ด หรือ Quick
Response
Code ในการเผยแพรํ สื่ อ องค๑ ค วามรู๎ ผํ า นคลั ง ความรู๎ ชุ ม ชน ซึ่ ง อยูํ ใ นรู ป แบบเว็ บ ไซต๑
www.kaewpanya.com ซึ่งได๎พัฒนามาจนถึงป๓จจุบัน
การเผยแพรํ สื่ อ หนั งสื อ วารสาร เป็ นสื่อสิ่ งพิมพ๑ที่ต๎องใช๎งบประมาณคํอนข๎างสู ง และถ๎าเผยแพรํผํ าน
เว็บไซต๑เพียงอยํางเดียว การค๎นหาและการเข๎าถึงใช๎เวลาในการสืบค๎นคํอนข๎างมาก จึงได๎ศึกษาข๎อมูลและการ
จัดการความรู๎โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดมความคิดเห็นภายในหนํวยงาน โดยการค๎นหาเทคนิคการยุกต๑
ใช๎งานเทคโนโลยีมาชํวยในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลให๎งํายขึ้น เพราะป๓จจุบันคนสํวนใหญํใช๎มือถือกันอยํางแพรํหลาย
และการใช๎คิวอาร๑โค๎ดเป็นเครื่องมือในการบริการสารสนเทศเชิงรุก เพื่อการประชาสัมพันธ๑และเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการที่อํานวยความสะดวกให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถเข๎าถึงบริการสารสนเทศได๎อยํางรวดเร็ว

วิธีการดาเนินงาน
สถาบันถํายเทคโนโลยีสูํชุมชนมีวิธีการเพื่อค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคปฏิบัติที่จะชํวยแก๎ไขป๓ญหาโดยอาศัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และระดมความคิดเห็นผํานกระบวนการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
แตํงตั้งคณะทํางานด๎านการจัดการความรู๎ จัดตั้งทีมงาน กําหนดตําแหนํงหน๎าที่ให๎กับทีมงานแตํละคนอยําง
ชัดเจน และประชุมวางแผนในการกําหนดประเด็นองค๑ความรู๎ที่ใช๎จะใช๎แก๎ป๓ญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ

High Value
Service

รูปที่ 1 คณะทางานด้านการจัดการความรู้ร่วมประชุมวางแผนในการกาหนดประเด็นองค์ความรู้
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
ค๎นหาผู๎ที่มีความรู๎ภายในหนํวยงานที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต เพื่อเป็น
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
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต๑ได๎
3. เลือก QR Code และบันทึกภาพสามารถนํา QR Code ไปใช๎กับหนังสือของหนํวยงานตํอไป
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
มีการจัดทําทะเบียนความรู๎ในเว็บไซต๑การจัดการความรู๎ของสถาบันฯ และจัดทําการฐานข๎อมูลระบบในการ
เชื่อมตํอกับเว็บไซต๑ เพื่อแสดงรายละเอียดของหนังสือหนํวยงานในเว็บไซต๑ซึ่งได๎อัพโหลดไว๎แล๎ว
เริกก่ ม

ขันตอนแสดงการ
้

สแกน QR
กก Code

ใช้ QR code
เชื่อมต่อกก
กับเว็บไซต์
จบการท
กก างาน

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ด๎านการใช๎เทคโนโลยี QR code ในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูล เพื่อ
ตอบโจทย๑ป๓ญหาและพัฒนาแก๎ไขในหนํวยงาน และการหาเทคนิคการทํางานของสถาบันฯ โดยอาศัยบุคลากร
ภายในที่มีความรู๎ถํายทอดและสอนงานแบบเพื่อนชํวยเพื่อน

รูปที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี QR code
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้
มีการนําเอาความรู๎ที่ได๎รับมาเผยแพรํเป็นคูํมือ เทคนิคการแระยุกต๑ใช๎งานเทคโนโลยี QR code เพื่อใช๎ในการ
ทํางาน และผํานทางเว็บไซต๑การจัดการความรู๎

รูปที่ 3 รหัส QR แสกนเปิดอํานคูํมือการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประยุกต๑ใช๎สารสนเทศสําหรับทํางานฯ
ผํานระบบออนไลน๑
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รูปที่ 4 คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้สารสนเทศสาหรับทางานฯ 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 ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการทางาน

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู๎ ทําให๎บุคลากรสามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลผํานการในงานเทคโนโลยี
QR code เพื่อเข๎าถึงแหลํ งข๎อมูลผํานระบบออนไลน๑ได๎สะดวกขึ้น โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ เพิ่มเติม เพียงแคํ
อุปกรณ๑มือถือเชื่อมตํอกับระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต และมีแอพพลิเคชั่นที่ใช๎อํานเทคโนโลยี QR code ภายใน
เครื่อง เชํน QR droid สําหรับเครื่อง smart phone หรือ QR Scanner สําหรับเครื่อง iphone เป็นต๎น โดยมี
ป๓จจัยแหํงความสําเร็จคือ หนํวยงานมีการสนับสนุนลผลักดันให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยูํเสมอ นอกจากนั้นยัง
มีเปู าหมายในการจั ด การความรู๎ที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความรํว มมือของบุคลากรและมีความตระหนักถึงการใช๎
เทคโนโลยีในองค๑กร โดยมีป๓ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือ พื้นฐานของการใช๎เทคโนโลยีแตํละคนไมํ
เทํากัน ประกอบกับการสื่อสารและการถํายทอดความรู๎ที่ได๎รับอาจแตกตํางกัน

สรุป
หลังจากการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ บุคลากรสามารถใช๎เทคโนโลยี QR code ในการเข๎าถึง
แหลํงข๎อมูล รวมถึงการสร๎างรหัส QR code เพื่อให๎คนอื่นๆ สามารถเข๎าถึงองค๑ความรู๎ของตนเองได๎งํายผํานมือถือ
บนระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต โดยมีข๎อเสนอแนะ และแนวทางแก๎ไขในการพัฒนาตํอไป คือ ควรมีการนํา
เทคโนโลยี QR code มาชํวยพัฒนางานและลดการสิ้นเปลืองในการใช๎กระดาษ และควรจัดให๎มีกิจกรรมสํงเสริม
การประกวดการใช๎เทคโนโลยีในองค๑กร เพื่อให๎บุคลากรมีสํวนรํวมมากยิ่งขึ้น
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ยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
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บทสรุป
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนํวยงานสายสนับสนุนเป็นภารกิจของทุกหนํวยงานที่ต๎อง
ดําเนิ น การภายใต๎ข๎ อกํ าหนดของสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) เพื่ อเป็น การกํา กับ ผลการ
ดําเนินงานของสถาบันให๎เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด๎วยแนวปฏิบัติที่ผํานมาพบวําบทบาทหน๎าที่ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน ตามกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เป็นหน๎าที่ของ
ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพียงคนเดียว ในการรายงานผลและการจัดทําหลักฐานเพื่อรายงานตํอ
คณะกรรมการประเมินผล จากการวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหาพบวํา งานประกันคุณภาพการศึกษาถูกแยกสํวนออก
จากงานปกติ จั ดทําเอกสารและหลั กฐานเพื่อตอบคณะกรรมการไมํได๎ทําตามกระบวนการให๎ เป็นวัฒ นธรรม
คุณภาพของผลการดําเนินงานไมํมีสํวนรํวมของบุคลากรภายในสถาบันอยํางเป็นระบบให๎เป็นบทบาทหน๎าที่ของคน
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเทํานั้น ดังนั้นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นควรเป็นการยกระดับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวมคือเป็น กระบวนการกลุํมเพื่อให๎กลุํมพัฒนา
ไปสูํเปูาหมาย ตามกระบวนการกระบวนการจัดการความรู๎ ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR : After Action
Reviews) โดยทุกกลุํมเข๎ามามีสํวนรํวม รํวมคิด รํวมทํา รํวมรับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันระหวําง
พันธกิจของสถาบัน และตัวบํงชี้กระจายไปยังผู๎รับผิดชอบ เพื่อให๎ดําเนินงานตามกระบวนที่ถูกต๎องและเกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประกันคุณภาพผลผลิตของสถาบันให๎มีคุณภาพ
และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ แล๎วนําไปสูํการพัฒนาระบบและกลไกแบบมีสํวนรํวมด๎านงานประกันคุณภาพการของ
สถาบันให๎เป็นระบบและมีสิทธิภาพ
คาสาคัญ : 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

บทนา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจของทุกหนํวยงานของสถาบันการศึกษาที่ต๎องทํา
ภายใต๎ข๎อกําหนดสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในขณะนี้ภายในสถาบันมีบุคลากรไมํเข๎าใจ
เปูาหมายการทําประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให๎ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญตํ อการพัฒนา
ประเทศและสร๎างความมั่นคงใจแกํสังคมที่สามารถพัฒนาพัฒนาองค๑ความรู๎ ผลิตบัณฑิตให๎ตอบสนองยุทธศาสตร๑
การพัฒนาประเทศให๎มากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับสากลรวมถึงการพัฒนาอาชีพ ความ
เป็นอยูํระดับท๎องถิ่นและชุมชน ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน มีความจําเป็นที่ต๎องสร๎างระบบกลไก
ติดตามตรวจสอบประเมิน ผลคุณภาพการดําเนินงานให๎เป็นมาตรฐาน แตํด๎วยกระบวนการทํางาน “ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน" มีการแยกสํวนระหวําง “การดําเนินงานปกติ” กับ “การจัดทํางานประกัน
ประกันภาพการศึกษา” ป๓ญหาที่เกิดขึ้นตามวั ฒนธรรมภาพรวมคือ บทบาทหนักอยูํที่ผู๎ รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพีย งคนเดีย ว ที่มีห น๎ าที่ รายงานผล การจัดทําหลั กฐาน และการเข๎ารับการสั มภาษณ๑ตํอ
คณะกรรมการตรวจประเมินในแตํละครั้ง ป๓จจัยที่ตามมาของผู๎ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่อง
การจัดทําเอกสารเพื่อตอบประกันคุณภาพการศึกษาของสายสนับสนุน เพราะขาดการวางแผนงานและระบบการ
จัดเก็บข๎อมูลตั้งแตํต๎น เมื่อทําบํอยๆ จนเกิดความเคยชินดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไมํใชํ “วัฒนธรรม
คุณภาพ Quality culture) แตํเป็นการทํางานเพื่อตอบประกันคุณภาพการศึกษาให๎ได๎คะแนนจึงทําให๎มีทัศนคติ
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร๎างภาระมากกวําสร๎างคุณคํา จากป๓ญหาที่ผํานมาวิเคราะห๑ได๎วํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทุกคนในสถาบันและเป็นภาระหน๎าที่ที่ดําเนินงานเป็น
ปกติของบุคลากร สถาบันจึงสรุปบทเรียนการทํางานรํว มกันแก๎ไขป๓ญหาด๎วยการ ยกระดับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม คือเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของกลุํมงานหรือกลุํม
คนและบทบาทรับผิดชอบตามภาระงานที่ได๎มอบหมาย โดยสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมให๎กลุํมงานเข๎ามารํวมมา
รับผิดชอบตัวบํงชี้ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎างการบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งในกระบวนการทํางานต๎องมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทั้งระบบภายในสถาบัน “งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกกลาง ที่ผลักดันเติม
ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวบํงชี้แตํองค๑ประกอบ ถํายทอดองค๑ความระดับหัวหน๎ากลุํมงานเพื่อถํายทอด
ไปยังรายกลุํมงานหรือกลุํมคนเพื่อให๎มี การทํางานเป็นทีม ที่กํอให๎เกิดพลังขับเคลื่อนภายในสถาบัน บุคลากรมี
ทัศนคติและแนวคิดมุมบวกตํองานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการจัดการความรู๎คือ เทคนิค
การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ซึ่งเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
รํวมกัน บทเรียนการทํางานผํานมาทําให๎ทราบป๓ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น บุคลากรขาดความเข๎าใจเรื่องตัวชี้วัด ตัว
บํงชี้แตํละองค๑ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภารกิจ ที่ได๎รับมอบหมาย จึง
มีข๎อสรุปให๎เติมความรู๎เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวบํงชี้แตํองค๑ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภารกิจ จัดทํากระบวนการดําเนินงานปกติให๎มีรูปแบบ
PDCA (Plan, Do, Check, Act) มีกระบวนติดตามผลเป็นระยะๆเพื่อสร๎างความตระหนักกับวัฒนธรรมคุณภาพ
ของสถาบัน โดยไมํให๎งานประกันคุณภาพผูกติดกับตัวบุคคลแตํให๎เชื่อมโยงกับตัวงานที่ทําเป็นหลัก เพื่อไมํให๎เกิด
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ป๓ญหาเมื่อมีการปรับเปลี่ย นคนทํางานและโครงสร๎างการบริหารงานภายในสถาบัน ผลการทํางานให๎ สามารถ
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
การทบทวนบทเรียนการดําเนินงานที่ผํานมา (After action review หรือ AAR) ซึ่งเป็นการสรุปผลการ
ดําเนิ น งานด๎า นการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของบุ คลากรสถาบัน ถํา ยทอดเทคโนโลยี สูํ ชุ มชน โดยทบทวน
กระบวนการดําเนินงานจัดทําข๎อมูลเพื่อเข๎ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการระดมความคิด
(Brain Stroming) ของบุคลากรและผู๎บริหารภายในสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ ชุมชนจํานวน 12 คน
ประกอบการผู๎บริหาร สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ผู๎รับผิดชอบ
งานคลังความรู๎ชุมชน ผู๎รับผิดชอบงานบริการวิชาการ และผู๎รับผิดชอบงานอํานวยการ เพื่อวิเคราะห๑ประเด็น
ป๓ญหาที่เกิดขึ้นคือ มองแยกสํวนระหวํางงานประจํากับงานประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นบทบาทหน๎าที่ของผู๎รับผิดชอบงานประกันไมํใชํบุคลากรที่ทํางานภารกิจอื่นๆของหนํวยงาน จัดทํา
หลักฐานเพื่อตอบงานประกันคุณภาพศึกษา เป็นครั้งๆเฉพาะกิจไมํใชํทํางานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื่อให๎เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เป็น “วัฒนธรรมคุณภาพ Quality
culture) จึงมีความจําเป็นในการยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบ
มีสํวนรํวม เพื่อจะได๎เข๎าใจและเห็นความสําคัญตามกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา : ผลคะแนนการประเมินงานประกันคุณภาพศึกษา
เป็นที่นําพอใจของผู๎บริห ารและบุคลากร แตํพบจุดอํอนขาดคุณภาพของการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA
(Plan, Do, Check, Act) บุคลากรที่รับผิดชอบงานแตํละสํวนไมํมีสํวนรํวมการรายงานผล การจัดเก็บหลักฐาน
เป็นเพียงสนับสนุนข๎อมูลให๎กับตัวแทนสถาบันเพื่อเข๎ารับการสัมภาษณ๑เทํานั้น
ขั้นที่ 2 นําประเด็นป๓ญหาที่วิเคราะห๑รํวมกันมาหาแนวทางแก๎ไข โดยแสวงหาความรู๎และการถํายทอด
ความรู๎งานประกันคุณภาพการศึกษาคือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาไปศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
จากหนํวยงานอื่นๆเพื่อมารํวมแลกเปลี่ยนรู๎กับบุคลากรภายในสถาบัน และถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎ ที่เกี่ยวข๎องทุก
กลุํมงานได๎แกํผู๎รับผิดชอบงานคลังความรู๎ชุมชน ที่รับผิดชอบงานตัวบํงชี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ให๎ บ ริ การ การพัฒ นาหนํ ว ยงานสูํ ส ถาบั น เรียนรู๎ และ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและการตัดสิ นใจ
ผู๎รับผิดชอบงานบริการวิชาการ ตัวบํงชี้ที่ ระบบและกลไกในการให๎บริการของหนํวยงาน และกระบวนการ
บริ ก ารวิ ช าการทางวิ ช าการให๎ เ กิ ด ประโยชน๑ ตํ อ สั ง คม
และผู๎ รั บ ผิ ด ชอบงานอํ า นวยการ ตั ว บํ ง ชี้ ที่
กระบวนการพัฒนาแผน ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหนํวยงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารทุกระดับของหนํวยงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการการถํายทอดองค๑ความรู๎ตัวชี้วัด
และองค๑ประกอบของงานประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบํงชี้และรายละเอียดของเอกสารที่ เกี่ยวข๎อง พร๎อม
ยกตัวอยํางปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นจริงในแตํละปีที่ให๎คณะกรรมการตรวจประเมินให๎ข๎อคิดเห็นและให๎ปรับปรุงแก๎ไข
และมอบหมายให๎เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก คือ การจัดทํารายงาน จัดเก็บหลั กฐาน และการเข๎ารับการสัมภาษณ๑ตํอ
คณะกรรมการตรวจประเมินด๎วยตนเอง โดยตัวบํงชี้ที่มอบหมายจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับภาระงานของ
บุคลากรที่ดําเนินงานเป็นปกติ แตํให๎ปรับกระบวนการทํางานตามหลักกระบวนการ PDCA (Plan, Do, Check,
Act) เพื่อลดป๓ญหาความซ้ําซ๎อน ไมํสร๎างภาระการทําหลักฐานเพื่อตอบประกันคุณภาพการศึกษา
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ขั้นที่ 3 จัดระบบความรู๎โดยการจัดทําคูํมือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ระบุเกณฑ๑ตัวบํงชี้
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นหลักฐานการดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA (Plan, Do, Check, Act)
เผยแพรํให๎กับทุกกลุํมงานได๎ศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กําหนด
ขั้นที่ 4 การติดตามประเมินผล ทําให๎เกิดการประมวลผลและกลั่นกรองความรู๎ไดจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อให๎เห็นผลการปฏิบัติจากที่สร๎างความเข๎าใจรํวมกันเพื่อตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา
และไมํแยกสํวนงานปกติและงานประกันคุณภาพการศึกษา ให๎จัดทําเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและให๎มีเปูาหมายคือ
การพัฒนาคุณภาพการทํางานให๎มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบกระบวนการทํางานทุกกลุํมงานด๎านแผนการการ
ดําเนินงาน มีการรายงานผลผํานการประชุมและมีข๎อสรุปจากการประชุม แล๎วให๎มีการปรั บปรุงการดําเนินงาน
ตามข๎อเสนอแนะในที่ประชุม และต๎องจัดเก็บเอกสารเป็นระบบเพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นที่ 5 การเข๎าถึงข๎อมูลจากแฟูมเอกสารเดิมๆ ของปีที่ผํานมา คูํมือเอกสารเผยแพรํแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านประกัน คุณ ภาพศึก ษา เพื่ อ ให๎ ทุก กลุํ ม งานได๎ ศึ กษารายละเอี ยดแตํ ล ะตั ว บํ ง ชี้ง านประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน
ขั้นที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ของของบุคลากรและผู๎บริหารภายในสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน ประกอบด๎ว ยผู๎ บ ริ ห าร ผู๎ รั บ ผิ ดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู๎ รับผิ ดชอบงานคลั งความรู๎ชุมชน
ผู๎รับ ผิดชอบงานบริ การวิชาการ และผู๎ รับผิ ดชอบงานอํานวยการ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎รํว มกัน
ประเด็นกับการจัดเตรียมเอกสาร การจัดทําหลักฐานอ๎างอิงตามตัวบํงชี้ของงานประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตอบคําถามเมื่อถูกคณะกรรมการประเมินผลสัมภาษณ๑ และให๎แนวการการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพให๎ดีขึ้นในปี
ถัดไป
ขั้นที่ 7 การเรียนรู๎ของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชนเกิดขึ้น
อยํางเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการมีสํวนรํวมให๎กลุํมงานเข๎ามารํวมมารับผิดชอบตัวบํงชี้ที่สอดคล๎องกับโครงสร๎าง
การบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งในกระบวนการทํางานได๎มีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันทั้งระบบภายในสถาบัน
ทําให๎เห็นการยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม ซึ่งเห็น
พัฒนาระบบการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาทุกกลุํมรู๎หน๎าที่และเข๎าใจการทํางานตามบทบาทหน๎าที่หลักให๎
เป็นกระบวนการตามหลัก PDCA คือวงจรของการคุณภาพที่มีแผนงาน มีการดําเนินงาน มีการรายงานผลและ
ตรวจสอบแก๎ไขให๎สมบูรณ๑ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นวัฒนธรรมอยํางมี ประสิทธิภาพตํอไป

อภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามรูปแบบ การขับเคลื่อนพลวัตรของกลุํมแบบมีสํวนรํวมทําให๎เห็นผลการดําเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เน๎นคุณภาพมากกวําการตรวจประกันประจําปี
บุคลากรทุกกลุํมงานมีความเข๎าใจการทํางานในบทบาทหน๎าที่ปกติคือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประกันคุณภาพ
ศึกษา โดยมีการออกแบบแบบขั้นตอนการทํางาน ตามหลัก PDCA และการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ เมื่อสิ้นสุด
การประเมินผลทุกสํวนงานจะนําเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อไปดําเนินการจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพจน
เกิดกระบวนการเป็นรูปธรรม ในการนี้การจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องของสมาชิกทุกคนในสถาบันที่
เริ่มจาการสรุปบทเรียนการทํางานรํวมกันเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการมีสํวนรํ วมและไมํแยกสํวนจากงาน
ปกติ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ แนวทางการการจัดการความรู๎ ซึ่งใช๎แนวคิดของการมีสํวนรํวมของสมาชิกในองค๑
ระดมความคิดที่มีอยูํมาพัฒนาให๎เป็นระบบ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553)อ๎าง
ในสิ ทธิศักดิ์ อาจหาญ,2555 และ เป็ นหลั กการที่มีแนวคิดเดียวกันกับการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ การมีสํวนรํวมของทุกฝุายในการรํวมกันวางแผน
รํวมกัน การดําเนินงานตามแผนสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากกระบวนการมีสํวนรํวมเกิดผลผลิต
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ของการประกันพัฒ นาระบบประกันคุณภาพเมื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริงก็เป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ เสริมสร๎างพฤติกรรมการมีสํวนรํวมของบุคลากร ทําให๎บุคลากรทุกฝุาย
ให๎การยอมรับเนื่องจากสามารถแก๎ป๓ญหาในการดเนินงานประกันคุณภาพได๎อยํางแท๎จริง (สิทธิศักดิ์ อาจหาญ
,2555) ในขณะเดียวกันผู๎บริหารของสถาบันให๎การสนับสนุนและผลักในการทํางานเป็นทีมเพื่อกระตุ๎นเกิดการ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาได๎เป็นอยํางดี สอดคล๎องกับบทความวิชาการการมีสํวนรํวมและป๓ญหา
อุปสรรคจากการมีสํวนรํวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา (รําไพ หมั่นสระเกษและคณะ, 2557) ผู๎บริหารควรหาแนวทางสร๎างแรงจูใจให๎บุคลากรเข๎ามามี
สํวนรํวมในการในการดําเนินงานประกันคุณภาพด๎วยความเต็มใจเพื่อสนับสนุนให๎การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําเร็จยิ่งขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
ด๎ว ยระบบการประเมิ น ผลของมหาวิทยาลั ย ตามเกณฑ๑ป ระเมินผลของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เนื่องจากเกิดป๓ญหาการจัด
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเพียงบทบาทหน๎าที่หลักของผู๎รับผิดชอบ เพราะบุคลากรสํวนอื่นมีความเข๎าใจ
วํางานประกันเป็นคนทําประกัน คือ ทํารายงาน รวบรวมเอกสาร เข๎ารับการประเมินผลตํอคณะกรรมการ จึงมี
การสรุปผลการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษารํวมกับทีมงานทุกสํวน เพื่อสร๎างความเข๎าใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไมํได๎แยกสํวนจากงานปกติ แตํให๎ต ามงานตามระบบ PDCA เป็นขั้นเป็นตอนและมีหลักฐานที่
แสดงผลวําได๎ดําเนินงานจริง จึงยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบ
พลวัตรกลุํม ด๎วยการสรุปบทเรียนรํวมกันเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์และผล
การดํา เนิ น งานมีคุ ณภาพ คณะกรรมการจึ งมีข๎ อสรุปรํ ว มกันให๎ ย กระดับ งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาสาย
สนับสนุนโดยการจัดการความรู๎แบบพลวัตรกลุํม และสรุปบทเรียนรํวมกันเพื่อจัดทํางานประกันคุณภาพศึกษา
ควบคูํกับงานปกติอยํางเป็นระบบ
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บทสรุป
การจั ดการองค๑ความรู๎ในการจั ดประชุมวิชาการ โดยใช๎วิธีการทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (After
Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือ มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและจัดทําคูํมือการจัด
ประชุมวิชาการให๎เป็นแนวทางการจัดประชุมวิชาการที่ดี วิธีการดําเนินการโดยการทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม
ตามหลั ก การ 4 คํ า ถาม 7 ขั้ น ตอน ผลการดํ า เนิ น การจั ด การความรู๎ พบวํ า บุ ค ลากรตระหนั ก และเห็ น ถึ ง
ความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรมีสํวนรํวมในการวางแผน
และแก๎ป๓ ญหารํว มกัน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน เกิดวัฒนธรรมองค๑กรแบบใหมํที่ให๎คุณคําความ
แตกตํางหลากหลายของความคิดเห็นภายใต๎เปูาหมายเดียวกัน และมี คู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference
Knowledge) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม (Best Practice) กระบวนการจัดความรู๎นี้ จึงเป็นการสร๎าง
กระจาย และใช๎ความรู๎ในการทํางาน เป็นตัวขับเคลื่อนการสนับ สนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ยกระดับ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกด้วย
คาสาคัญ : 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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บทนา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล๎ า นนา เป็ น หนํ ว ยงานหลั ก ในการ
จัดประชุมวิชาการ หนึ่งในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี คือ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร๎างสรรค๑ (Conference on Research and Creative Innovations : CRCI) เริ่มการจัดประชุม ตั้งแตํปี พ.ศ.
2557 เป็นต๎นมา เพื่อเป็นชํองทางสนับสนุนและสํงเสริม 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
ปฏิบั ติงาน อัน ได๎แกํ กระบวนการทํางานมีรูปแบบแตํไมํชัดเจน ทําให๎การแก๎ป๓ญหาต๎องดําเนินการแก๎ไขตาม
เหตุ ก ารณ๑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การเฉพาะ จึ ง ทํ า ให๎ ข าดการบั น ทึ ก ข๎ อ ผิ ด พลาดดั ง กลํ า ว ซึ่ ง ทํ า ให๎ ข๎ อ ผิ ด พลาดนั้ น
มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ซ้ํ า อี ก และความรู๎ ค วามเชี่ ย วชาญในการทํ า งานจะเกิ ด เฉพาะตั ว บุ ค คล ไมํ มี ก ารถํ า ยทอดสูํ
เพื่อนรํวมงาน
จากประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงเกิดกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดประชุม
วิชาการ” โดยความรํวมมือของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา
ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ After Action Review : AAR เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดทา
“คู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge)” เป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุน
ยกระดั บ ผลงานวิ จั ย สู่ ร ะดั บ สากล สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ พั ฒ นางานวิ จั ย สู่ ก ารเป็ น
Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
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” เป็ น กระบวนการทบทวนหลั ง การปฏิ บั ติ ง าน ดํ า เนิ น การโดย
การประชุมทบทวนหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามกิจกรรมนั้นๆ ผํานการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการทํางานของคณะกรรมการฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เพื่อหาข๎อดี ข๎อด๎อย ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวําง
การทํางาน และแนวทางการแก๎ป๓ญหาเพื่อจัดทําคูํมือการจัดประชุมวิชาการ (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
คาถาม 1 : สิ่งที่คาดว่าจะได้จากการทางาน (What was expected to happen?)
ดําเนิ น การแสวงหาแนวทางการจั ดประชุมวิช าการ โดยใช๎กิจ กรรมการประชุมรํ ว มกันของบุคลากร
ผู๎บ ริ ห าร อาจารย๑ ดําเนิ น การประชุมกํอนเริ่ มกิจกรรมนั้นๆ เริ่มจากการตั้งเปูาหมายโดยใช๎คําถาม อาทิเชํน
วางแผนอยํางไรในการจัดประชุมวิชาการ เมื่อดําเนินการแล๎วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตามแผนหรือไมํ ควรจะทําอยํางไรให๎
ดีกวําเดิม เป็นต๎น ซึ่งดําเนินการในขั้นตอน การเตรียมการกํอนการประชุม ระหวํางประชุม และหลังการประชุม
โดยนําป๓ญหา เพื่อลดป๓ญหาในการทํางานและเป็นข๎อมูลในการจัดทําเลํมคูํมือการจัดประชุมวิชาการอันจะเป็น
แนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่ดีของมหาวิทยาลัย หรือหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องตํอไป
คาถาม 2 : สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร (What actually occurred?)
ผลการดําเนินงานการจัดประชุ มวิชาการในแตํละขั้นตอนและแตํละกิจกรรมจะพบได๎ทั้งจุดแข็งจุดอํอน
ของการทํ า งาน ดํ า เนิ น การโดยใช๎ กิ จ กรรมการประชุ ม คณะกรรมการ โดยประธานและเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการจัดการประชุมแตํละฝุายทําหน๎าที่เป็น “คุณอํานวย” (Facilitator) ของกระบวนการ AAR ที่คอยตั้ง
คําถาม กระตุ๎นให๎บุคลากรทุกคนได๎แสดงความคิดเห็น และข๎อเสนอแนะในการทํางาน และทําการจดบันทึกข๎อมูล
(Knowledge Assets) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนในการดําเนินการ
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คาถาม 3 : สิ่งที่แตกต่างและทาไมจึงแตกต่าง (What went well and why?)
ดําเนินการเพื่อให๎ บุคลากรตระหนักวําเรากําลังทําความเข๎าใจกระบวนการทํางาน และกลับไปมองการ
ทํางานของตนเองและผู๎อื่น โดยคณะกรรมการจัดงานแตํละฝุายจะมีรูปแบบและหน๎าที่การดําเนินการที่แตกตํางกัน
กระบวนการนี้ไมํได๎เป็นการค๎นหาคนทํางานผิดพลาด แตํเป็นการทบทวน กระบวนการทํางาน เพื่อปูองกันการเกิด
ป๓ญหาซ้ํา ในขณะเดียวกันก็คงไว๎ซึ่งกระบวนการทํางานที่ดี
คาถาม 4 : สิ่งที่ต้องแก้ไข จะปรับปรุงอย่างไร (What can be improved and how?)
ผลการการนําเครื่องมือ AAR มาใช๎ชํวยให๎การดําเนินงานจัดประชุมมีรูปแบบและขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจน โดยการกําหนดรายการสิ่งที่ต๎อ งทํา (Checklist) ทั้งกํอนการประชุม ระหวํางประชุม และหลังการประชุม
ลดความผิดพลาดให๎เกิดน๎อยลง ซึ่ง Checklist จะทําให๎การรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการแตํละฝุายมีความ
ชัดเจน และมีแนวทางในการทํางาน แตํในระหวํางการดําเนินงานในแตํละกิจกรรมอาจจะพบป๓ญหาที่ไมํคาดคิด
เกิดขึ้นหน๎างานได๎ ทําให๎กระบวนการงานตาม Checklist ไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ซึ่งต๎องแก๎ป๓ญหาหน๎างาน
วิธีแก๎ไขคือจะต๎องมีการทบทวนการปฏิบัติงานในระหวํางการจัดประชุมอยํางทันทํวงที
ทั้งนี้ จากผลการดําเนินการจัดประชุมวิชาการโดยใช๎เครื่องมือ AAR ทําให๎มีกระบวนการทํางานมีรู ปแบบ
ที่ชัดเจน และมีการบันทึก จัดเก็บความองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ ในรูปแบบคูํมือการจัดประชุม
วิชาการ (Conference Knowledge) เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช๎ตํอไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากผลการดําเนินงาน การจัดการองค๑ความรู๎ ด๎วยเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ใช๎วิธีการ
ทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (After Action Review : AAR) ตามหลักการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ในการประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4 พบวํา บุคลากรเห็นความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่มีการ
พัฒนาและปรับปรุงขึ้นอยํางตํอเนื่อง เกิดการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการวางแผนและแก๎ป๓ญหารํวมกัน ทําให๎
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา
และหนํวยงานตํางๆ ในมหาวิทยาลัย
กระบวนการ KM

กระบวนการ AAR

1. การบํงชี้ความรู๎
(Identify)

คําถามที่ 1 : สิ่งที่
คาดวําจะได๎จากการ
ทํางาน

2. สร๎าง / แสวงหา
(Create /
Acquire)
3. ประมวลและ
กลั่นกรอง
(Organize)
4. จัดความรู๎ให๎เป็น

ผลการดําเนินงาน






คําถามที่ 2 : สิ่งที่



ได๎ข๎อมูลประเด็น
สําคัญจุดเดํน จุด
ด๎อย ของ
กระบวนการ
ทํางาน
สืบค๎นหาข๎อมูล
ผํานผู๎มีความรู๎
หรือสื่ออื่นๆ
วิเคราะห๑ป๓ญหา
เพื่อจัดทํารูปแบบ
และกระบวนการ
ใหมํ
ได๎แผน/ขั้นตอน

แนวทางการพัฒนา
ตํอ
บุคลากร :
จากการ KM ด๎วย
บุคลากรเกิดการ
วิธีการ AAR ตาม
พัฒนาเรียนรู๎ และ หลักการ 4
ความรู๎ของ
คําถาม 7 ขั้นตอน
บุคคลากรมีการ
เกิดเป็นแนว
จัดระบบและสั่ง
ปฏิบัติที่ดี และ
สมไว๎พร๎อมที่จะ
บูรณาการองค๑
นําไปปฏิบัติ
ความรู๎ตํอยอดใน
หนํวยงาน/
การจัดประชุมครั้ง
มหาวิทยาลัย :
ตํอๆไป และเป็น
เป็นองค๑กรแหํง
แนวทางในการจัด
การเรียนรู๎ มี
ประชุมที่ดีสําหรับ
ความเข๎มแข็ง
หนํวยงานอื่นที่จะ
องค๑ความรู๎
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กระบวนการ KM

กระบวนการ AAR

ผลการดําเนินงาน

ระบบ (Codify & เกิดขึ้นจริงคืออะไร
Refinement)
5. การเข๎าถึงความรู๎
(Access)



6. การแลกเปลี่ยน คําถามที่ 3 : สิ่งที่
แบํงป๓น (Sharing) แตกตํางและทําไมจึง
แตกตําง







7. การเรียนรู๎
(Learning)

คําถามที่ 4 : สิ่งที่
ต๎องแก๎ไขจะปรับปรุง
อยํางไร





การจัดประชุม
checklist ในการ
ทํางาน
การใช๎ website
การประชุมชํวยใน
การบริหารจัดการ
การประชุม และ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล
ตํางๆ
แลกเปลี่ยนเคล็ด
ลับ เทคนิคการ
ทํางาน เทคนิค
การแก๎ป๓ญหา
เกิดการถํายทอด
องค๑ความรู๎
ประสบการณ๑การ
ทํางานสูํเพื่อน
รํวมงาน
ได๎เลํมคูํมือการจัด
ประชุมวิชาการ
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดี
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
ทํางานตาม
รูปแบบและ
ขั้นตอน
ผํานประสบการณ๑
การแก๎ป๓ญหาทิ่
เกิดขึ้นเฉพาะหน๎า

องค๑ความรู๎
(Learning
Organization)

แนวทางการพัฒนา
ตํอ
สามารถนําไปปรับ
ใช๎ตามบริบทของ
หนํวยงานนั้นๆ
ตํอไป

ประสิทธิผล
1. ผลการใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ AAR ทําให๎เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานด๎านการจัดประชุม
วิชาการ และสร๎างมาตรฐานการจัดการประชุมให๎กับสถาบันวิจัยและพัฒนา สํงผลให๎ระดับความพึง
พอใจของผู๎ที่เข๎ารํวมประชุมเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (ร๎อยละ 82.71, สรุปภาพรวมการจัดประชุมวิชาการ
และรายงานผลการประเมินความพึ งพอใจการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 4,
2560)
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2. การประชุมทบทวนป๓ญหาหลังการประชุม (AAR) ทําให๎ลดป๓ญหาเดิม จากการใช๎ checklist เข๎ามาเป็น
เครื่องมือชํวยในการทํางาน และเกิดแนวทางการทํางานรูปแบบใหมํๆ
3. ได๎แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และถํายทอดไปยังหนํวยงานอื่นๆ เพื่อนําไปปฏิบัติในรูปแบบคูํมือ
การจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge)
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. เครือขํายที่ดี : การมีรํวมมือของบุคลากรทุกหนํวยงาน
2. ทีมงานที่ดี : บุคลากรมีความพร๎อม และความรับผิดชอบรํวมกัน
ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ระยะเวลาในการดําเนินงานจํากัด
2. ภาระงานของบุคลากรมีมากเกินไป

สรุป
การจัดการองค๑ความรู๎ ด๎วยเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM Tools) ใช๎วิธีการทบทวนป๓ญหาหลังการ
ประชุม (After Action Review : AAR) ตามหลั กการ 4 คําถาม 7 ขั้นตอน ในการประชุมวิช าการวิจัยและ
นวัตกรรมสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และจัดทา “คู่มือการจัดประชุมวิชาการ”
(Conference Knowledge) เป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 สนับสนุนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
สรุปเป็น “แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมวิชาการ” ดังนี้
1. การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู้ After Action Review (AAR) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน สร้างวิธีจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ และสร้างมาตรฐานการจัดประชุม
2. การมีส่วนร่ วมของบุค ลากรสถาบัน วิจัยและพัฒนา และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกัน ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึ้น
3. คู่มือการจัดประชุมวิชาการ (Conference Knowledge) ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับบุคลากร
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการทางาน
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แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาสาหรับการทางานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
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บทสรุป
การวิเคราะห๑ป๓ญหาสําหรั บการทํางานบริการวิชาการแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎
คณาจารย๑และบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา สร๎างความรํวมมือรํวมกับ
ท๎องถิ่น ชุมชน หมูํบ๎ าน โดยกระบวนการเรี ยนรู๎แบบมีสํ วนรํวมระหวํางคณาจารย๑ บุคลากร นักศึกษาและภาค
ประชาชน การเรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในหมูํบ๎ านชุมชนให๎เข๎าใจบริบทอยํางแท๎จริงและเกิดกระบวนการมี
สํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับภาคประชาชน ด๎วยการเข๎าไปคลุกคลีกับชาวบ๎าน ชุมชน และจัดทําฐานข๎อมูล
หมูํบ๎านเชิงลึก (Village Profile) และการวิเคราะห๑ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน สิ่งแวดล๎อมและศักยภาพของชุมชน
โดยผํานเครื่องมือและกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน และภาคีเครือขํายทั้งหนํวยงานภาครัฐบาลและหนํวยงาน
ภาคเอกชนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในชุมชน เพื่อนําไปสูํการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เป็นหนํวยงานขับเคลื่อนสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณาจารย๑ และ
บุคลากร ทุกพื้น ที่ ทุกคณะ ดําเนิ นกิจกรรมการวิเคราะห๑ ป๓ญหาสําหรับการทํางานบริการวิช าการแบบมีสํว น
รํวมกับชุมชน โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข๎อมูล และประสานงานระหวําง ชุมชน หมูํบ๎าน
มหาวิ ท ยาลั ย บนฐานสั ง คมแหํ ง การเรี ย นรู๎ ภายใต๎ แนวคิ ด การพั ฒ นาหมูํ บ๎ า น ชุ ม ชน ด๎ ว ยองค๑ ค วามรู๎ ท าง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี บนพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช๎กํอน แล๎วจึงคํอยเสริม คํอยสร๎างความเจริญ
และเศรษฐกิจ ขั้น สู งตํอไป โดยมีผู๎ เข๎ารํ ว มกิจ กรรมประกอบด๎ว ยผู๎ ส มั ครเข๎ารํว มโครงการ จํานวน 23 ชุมชน
คณาจารย๑และบุคลากร จํานวน 121 ทําน ผู๎นําชุมชนทุกชุมชนที่ดําเนินโครงการ รวมถึงผู๎ให๎การสนับสนุนงาน
ด๎านบริการวิช าการ จากทุกพื้น ที่ ทุกคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒ นาและ
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน โดยการใช๎ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) 3 ทําน คือนายอุดม
มณีขัติย๑ รศ.สุทัศน๑ จุลศรีไกวัล และนายเทพ วงศ๑สุภา ผลผลิตของโครงการได๎รายงานข๎อมูล Village Profile เชิง
ลึกพื้นที่ในโครงการ 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.
คาสาคัญ : เรียนรู๎วิถีชีวิต,การวิเคราะห๑ป๓ญหา,กระบวนการมีสํวนรํวม,ฐานข๎อมูลชุมชน
Learn how to live, Problem analysis, Engaging process, Village Profile

บทนา
การทํางานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ จากเดิมทําโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของอาจารย๑หรือนักวิชาการ
เป็นหลัก โดยที่อาจารย๑หรือนักวิชาการ นําองค๑ความรู๎ ความเชี่ยวชาญของแตํละบุคคลไปถํายทอดสูํกลุํมเปูาหมาย
ซึ่งกลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการถํายทอดองค๑ความรู๎นั้น ไมํได๎นําไปสานตํอ หรือบางครั้งไมํได๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎
อยํางแท๎จริง ทําให๎การดําเนินงานวิจัย หรือบริการวิชาการที่ผํานมา ไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร สถาบันถํายทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เป็นหนํวยงานที่ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงได๎สนับสนุนให๎มี การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล๎านนา ด๎านสังคม ด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎คณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนเปูาหมาย โดยดําเนินการศึกษาและจัดทําฐานข๎อมูล
(Village Profile) ทั้งทางด๎านทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา รวมทั้งด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมให๎เข๎าใจบริบทของชุมชนอยํางแท๎จริง โดยสร๎าง กระบวนการมีสํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับประชาชน : ซึ่ง
ข๎อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ได๎จะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสามารถนําไป
ตํอ ยอดในการดํา เนิ น งานบริ การวิ ช าการในด๎ านตํา งๆ เชํ น โครงการยกระดั บหมูํบ๎ านชุม ชนแบบมี สํ ว นรํ ว ม
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โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย การสนองงานโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน๑ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) เป็นต๎น

วิธีการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล๎ านนา เป็ น มหาวิท ยาลั ยนวั ต กรรมเพื่ อชุ ม ชน สถาบั นถํ า ยทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชน เป็นหนํวยงานที่ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จึงได๎สนับสนุนให๎มี การดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ด๎านสังคม ด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน
เพื่อค๎นหาป๓ญหาหรือความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง โดยมีวิธีการทํางานดังนี้
1. จัดตั้งกลุํมคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมวางแผนการดําเนินการ กําหนด รายละเอียด หลักเกณฑ๑
การดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
(Mentoring Programs)
2. ประชาสัมพันธ๑เชิญชวนคณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา เข๎ารํวมโครงการ โดยให๎อาจารย๑ตั้งทีม ๆ
ละ 4 คน เป็นการบูรณาการศาสตร๑ภายในมหาวิทยาลัยฯ และอนุญาตผู๎บังคับบัญชาต๎นสังกัดเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม
ตามแบบฟอร๑มที่กําหนด และคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย ให๎ผู๎นําชุมชนสมัครใจเข๎า รํวมกิจกรรมโดยการลงชื่อตาม
แบบฟอร๑มที่กําหนด
3. คัดเลือกผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ รวมกลุํมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด๎านสังคมด๎วยการเรียนรู๎ในชุมชน มีพื้นที่ดําเนินการปีงบประมาณ 2560 จํานวน 23
ชุมชน มีอาจารย๑ และบุค ลากรเข๎ารํวมโครงการจํานวน 121 คน โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นคณาจารย๑ และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ทุกพื้นที่ ทุกคณะ เข๎ารํวมโครงการด๎วยความสมัครใจ
4. เตรี ย มความพร๎ อ มกํ อ นการลงพื้ น ที่ ดํ า เนิ น โครงการ เป็ น กระบวนการเรี ย นรู๎ แ บบมี สํ ว นรํ ว มทั้ ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือศึกษาชุมชน แผนที่เดินดิน การศึกษาประวัติศาสตร๑/วิวัฒนาการชุมชน
การศึกษาประวัติศาสตร๑/วิวัฒนาการชุมชน ผังเครือญาติ ปฏิทินชุมชน ฝึกทักษะที่สําคัญในการลงชุมชน ได๎แกํ
การจดบันทึก การลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ๑ ทักษะการจัดเวทีประชาคม โดยมีคุณเทพ วงศ๑สุภา
พัฒนาการอําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา เป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) ทั้งนี้ สถาบันถํายทอด
เทคโนโลยีสูํชุมชนได๎กําหนดขอบเขตพันธกิจการดําเนินงาน และจัดทําเป็นคูํมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
เพื่อให๎ได๎ฐานข๎อมูลหมูํบ๎าน (Village Profile) ที่สมบูรณ๑

รูปภาพที่ 1 การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จาลองโดยมีพี่เลี้ยง
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5. ดําเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑ๑การดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน รูปแบบการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (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 เพื่อนําไปสูํการพัฒนา
3.1 วิเคราะห๑จุดอํอน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)
3.2 แผนการพัฒนาหมูํบ๎าน (Road Map)
3.3 การเรียนรู๎ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมํของมหาวิทยาลัย
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3.4 ค๎นหาโจทย๑ใหมํเพื่อพัฒนาหมูํบ๎านและเทคโนโลยีที่ต๎องการนํามาพัฒนาชุมชน
4. ด๎านเทคโนโลยี
4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช๎ในการพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน
4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต๎องการเพิ่มเติม
5. ประเด็นเรํงดํวนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาสามารถลงไปชํวย ชาวบ๎านแก๎ไขป๓ญหา
ได๎ทันที
6. ประเด็นป๓ญหาที่ต๎องแก๎ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข๎าแผน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
7. บทสรุปการวิเคราะห๑ภาพรวมการพัฒนาหมูํบ๎าน
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน
- การวางแผนศึกษาชุมชน
- ขั้นตอน/วิธีการ เครื่องมือตํางๆ ใช๎อยํางไร เชํน แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ๑
- ป๓จจัยความสําเร็จ
- ป๓ญหาที่เกิดขึ้นและการแก๎ไขป๓ญหา
- การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการทําโครงการตํอ
- ข๎อเสนอแนะอื่นๆตํอโครงการเรียนรู๎ในชุมชนฯ ตํอมหาวิทยาลัยฯ
9. สิ่งที่อาจารย๑ได๎จากการทําโครงการลงเรียนรู๎ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว
อาจารย๑เอง) บทเรียน 1 หน๎า
10. อื่น ๆ (ถ๎ามี)
หมายเหตุ :
1. นําเสนอรูปแบบ Power point โครงการละ 20-25 นาที ถามตอบ 5 นาที
2. สรุปเป็นไฟล๑ Word โครงการละ 6-8 หน๎า เพื่อจัดทําเลํมรายงานผลการดําเนินงาน
3. ทํา Poster ขนาด 90 *120 เซนติเมตร ตามรูปแบบที่สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน
ออกแบบให๎ (หลังจากนําเสนอแล๎วให๎นําไปติดในชุมชนเพื่อคืนข๎อมูลให๎ชุมชน)
7. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ เป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 23 ชุมชนนักปฏิบัติ โดย
มีผู๎บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ผู๎นําชุมชนที่ดําเนินโครงการ รวมถึงผู๎ให๎การสนับสนุนงานด๎านบริการวิชาการ จาก
ทุกพื้นที่ ทุกคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบั นถํายทอดเทคโนโลยีสูํ
ชุมชน และที่ปรึกษา (Mentoring Programs) 3 ทําน คือนายอุดม มณีขัติย๑ รศ.สุทัศน๑ จุลศรีไกวัล และนายเทพ
วงศ๑สุภา เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร๑มที่กําหนด และทบทวนหลัง
การปฏิบัติ (After Action Review-AAR) เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวนวําเกิดอะไรขึ้น
ทําไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอํอนอยํางไร สํงผลให๎ทีมและสมาชิกได๎เรียนรู๎จากทั้งความสําเร็จและ
ความล๎มเหลว
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รูปภาพที่ 4 การนาเสนอผลการดาเนินงานบ้านน้าแก่นเหนือ

รูปภาพที่ 5 เล่มสรุปผลการดาเนินงาน ทั้ง 23 ชุมชน
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รูปภาพที่ 6 โปสเตอร์นาเสนอผลการดาเนินงาน

รูปที่ 11 พี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ

ผลจากการดาเนินงาน
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชมุ ชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ได๎สร๎างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะห๑ป๓ญหาสําหรับการทํางานบริการวิชาการแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน 23 ชุมชน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดชุมชนนักปฏิบัติ 23 ชุมชน
ลาดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
พื้นที่ดาเนินงาน
1 มทร.ล๎านนา นําน
หมูํบ๎านน้ําแกํนเหนือ ต.น้ําแกํน อ.ภูเพียง
จ.นําน
2 มทร.ล๎านนา นําน
หมูํบ๎านสันเจริญ ต.ผาทอง
อ.ทําวังผา จ.นําน
3 มทร.ล๎านนา เชียงราย
หมูํบ๎านรํองก๏อ ต.แมํคํา อ.แมํจัน
จ.เชียงราย
4 มทร.ล๎านนา ตาก
หมูํบ๎านแมํกึ๊ดสามทํา ม.5 ต.แมํกาษา
อ.แมํสอด จ.ตาก
5 มทร.ล๎านนา ตาก
หมูํบ๎านปูแปู ต.ดํานแมํละเมา อ.แมํสอด จ.
ตาก
6 มทร.ล๎านนา ตาก
หมูํบ๎านสันเก๎ากอม ม.6 ต.แมํระมาด อ.แมํ
ระมาด จ.ตาก
7 มทร.ล๎านนา ลําปาง
หมูํบ๎านต๎นมื่น ม.14 ต.พิชัย
อ.เมือง จ.ลําปาง
8 คณะวิทยาศาสตร๑และ
หมูํบ๎านห๎วยทราย ต.แมํป๓๋ง อ.พร๎าว จ.
เทคโนโลยีการเกษตร
เชียงใหมํ
9 คณะวิทยาศาสตร๑และ
หมูํบ๎านโปุงบัวบาน ต.แมํป๓๋ง อ.พร๎าว จ.
เทคโนโลยีการเกษตร
เชียงใหมํ
10 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ หมูํบ๎านแมํสายปุาเมี่ยง ต.โหลํงขอด
อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ
11 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ หมูํบ๎านไรํบน ม.23 ต.ดอยหลํอ
(จอมทอง)
อ.ดอยหลํอ จ.เชียงใหมํ
12 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ หมูํบ๎านสามสบ ดอยมํอนเงาะ
(จอมทอง)
ต.เมืองก๐าย อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ
13 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ หมูํบ๎านใหมํดอนแก๎ว ม. 2 ต.ทาเหนือ
(จอมทอง)
อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ
14 คณะศิลปกรรมและสถาป๓ตยกรรม หมูํบ๎านตํอเรือ ต.ชํางเคิ่ง อ.แมํแจํม จ.
ศาสตร๑
เชียงใหมํ
15 คณะศิลปกรรมและสถาป๓ตยกรรม หมูํบ๎านสองธาร ต.บ๎านทับ อ.แมํแจํม จ.
ศาสตร๑
เชียงใหมํ
16 คณะวิศวกรรมศาสตร๑
หมูํบ๎านแมํกาษาโพธิ์ทอง ม.11
ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
17 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
หมูํบ๎านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็น
อ.สันทราย เชียงใหมํ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอริยะ แสนทวีสุข
นายสุรชัย อิ้มทับ
นายภีราวิชญ๑ ชัยมาลา
นายสุทธิศักดิ์ สุขัมศรี
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
ดร.ยุธนา ศรีอุดม
นายณัฐอมร จวงเจิม
รศ.ดร.สุนทรี รินทร๑คํา
นายปรัชญา นามวงค๑
นางสาวเมทินี น๎อยเรือน
นายทศพร ไชยประคอง
นางลมัย ผัสดี
นางสาวอาภาศรี เทวตา
นางสาวภัทราวดี ธงงาม
นายวันชัยยุทธ วงษ๑เทพ
นายมานิตย๑ อินทร๑คําเชื้อ
ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม
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ลาดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
พื้นที่ดาเนินงาน
18 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
หมูํบ๎านเมืองเล็น ม.2 ต.เมืองเล็น อ.สัน
ทราย เชียงใหมํ
19 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
หมูํบ๎านโพธิ์เงิน ม.14
ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
20 มทร.ล๎านนา เชียงราย
หมูํบ๎านปางขอน ม. 7 ตําบลห๎วยชมภู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
21 มทร.ล๎านนา พิษณุโลก
หมูํบ๎านแหลมโพธิ์ ม. 9 ตําบลบ๎านกรําง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
22 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑ ชุมชนพวกแต๎ม ถนนสามล๎าน ตําบลพระ
สิงห๑ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
23 คณะวิศวกรรมศาสตร๑
หมูํบ๎านทุํงศาลา ม. 1 ตําบลดอนเปา
อําเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอัญมณี สุวรรณ
นายอาทิตย๑ ใจคําฟู
นางสาวสุภัทรจิตต๑ มะโน
สด
นายวรกฤช ดอนคําเพ็ง
นายเดชาธร พจนพงษ๑
ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact)
ผลกระทบที่เห็นอยํางชัดเจนจากรายงานและการนําเสนอของกลุํมหนํวยงานที่รับผิดชอบโครงการในแตํ
ละพื้นที่ดําเนินงานก็คือ
1. ในสํวนของคณาจารย๑ผู๎รํวมดําเนินงานได๎รับประสบการณ๑ในการทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ การทํางาน
รํวมกับผู๎อื่นทั้งกับเพื่อนรํวมงาน และกลุํมคนในชุมชน การปรับและปฏิบัติตัวเองเพื่อให๎เกิดความราบรื่นในการ
ทํางาน ได๎เห็นถึงความสามารถของตัวเองในการทํางานด๎านอื่นนอกจากการสอนให๎ความรู๎ภายในห๎องเรียน ได๎รับ
มุ ม มองใหมํ ๆ ของบรรยากาศของชุ ม ชนภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ แ ตกตํ า งจากห๎ อ งเรี ย น ห๎ อ งวิ จั ย หรื อ
ห๎องปฏิบัติการตํางๆ ได๎เห็นวําตัวเองมีความรู๎ที่สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ตอบสนองกับสิ่งชุมชนต๎องการ
เพื่อแก๎ป๓ญหาที่มีอยูํในชุมชนนั้นๆ สามารถถํายทอดแกํและยกตัวอยํางแกํนักศึกษาถึงองค๑ความรู๎วําสามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตจริงได๎อยํางไรบ๎าง เมื่อมีคําถามวําความรู๎ที่เรียนไปเอาไปใช๎ ทําอะไร บอกได๎ถึงประโยชน๑
ของความรู๎ที่มี สามารถผสมผสานกับภูมิป๓ญญาของชุมชนกับความรู๎ที่เรามี และนอกจากนั้น เมื่อเราได๎เห็นถึง
ป๓ญหาของชุมชน เราสามารถนําเอาป๓ญหาเหลํานั้นมาเป็นหัวข๎อในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับองค๑ความรู๎ของ
ตัวเอง ทําให๎เกิดการพัฒนาองค๑ความรู๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญก็คือชุมชนนั้นก็ได๎ประโยชน๑รํวมกัน และนําไปสูํการ
ปฏิบัติจริงของนักศึกษาได๎
2. การได๎เข๎าถึงข๎อมูลเชิงลึกของชุมชน ได๎มองเห็นป๓จจัยตํางๆ และวิธีการที่ได๎มาซึ่งข๎อมูลเหลํานั้น ซึ่งเมื่อ
กลุํมดําเนินงานลงพื้นที่ ได๎ใช๎เวลาในการทํากิจกรรมตํางๆ ในชุมชน ก็จะได๎เข๎าใจถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และป๓ญหา
ของชุมชนในเชิ งลึ กพื้น ที่ในโครงการมากยิ่ งขึ้ น ทําให๎ ส ามารถจัดทํ าโครงการหรื อกิจ กรรมบริการวิ ช าการที่
ตอบสนองความต๎องการภายในชุมชนอยํางแท๎จริง ซึ่งลักษณะการพัฒนาชุมชนจากหนํวยงานสํวนท๎องถิ่น หรือ
หนํวยงานภายนอกที่เข๎ามา มักจะเป็นในลักษณะมาบอกให๎ชุมชนทําอยํางนั้น ทําอยํางนี้ ทั้งที่ไมํได๎รู๎ถึงธรรมชาติ
ของชุมชน คิดแทนชุมชนวําดี เอาของมาให๎มาแจกแล๎วก็หายไป เป็นอยูํอยํางนี้มานาน จนทําให๎ชุมชนรู๎สึกเบื่อ
หนํายไมํเกิดความสนใจหรือให๎ความรํวมมือกับโครงการของรัฐหรือหนํวยงานตํางๆ ที่ลงไปพัฒนาชุมชน ชุมชนเกิด
เบื่อหนํายกับการลงไปทํางานของหนํวยงานนั้นๆ ที่นําความคิดของตัวเองเป็นหลัก เพื่อจะได๎มีผลงานไปรายงาน
เจ๎านาย โดยไมํได๎สนใจชมชุนวําเข๎าต๎องการหรือไมํ ทุกวันนี้ชุมชนในหลายๆ ที่มีทัศนคติที่ไมํดีตํอหนํวยงานสํวน
ท๎องถิ่นหรือหนํวยงานภายนอกที่พยายามจะยัดเยียดโครงการตํางไปสูํชุมชน ในหลายๆ ครั้ง การเรียนรู๎และการให๎
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ความรํวมมือของชุมชนจึงเป็นแบบขอไปที เป็นการเรียนรู๎ที่ถูกเกณฑ๑เข๎ามารํวมมากกวําที่ชุมชนจะเข๎ามาด๎วยความ
สนใจ
3. ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยงานและชุมชน และวิธีการเพื่อได๎มาซึ่ งข๎อมูลเชิงลึกจากการที่ได๎ฝ๓งตัวกับ
ชุมชน เข๎าไปเรียนรู๎ชุมชนทําให๎มีความใกล๎ชิดชุมชนมากขึ้น ทําให๎ชํองวํางระหวํางหนํวยงานกับชุมชนลดลง ซึ่งการ
ที่เราอยากจะได๎ความไว๎ใจจากชุมชน ต๎องไมํเป็นอาจารย๑ที่คอยสอน แตํต๎องเป็นเหมือนชาวบ๎านในชุมชนคนหนึ่ง
ใช๎ชีวิตคล๎ายๆกัน เพื่อให๎เห็นมุมมองจากชุมชนแทนที่มุมมองจากคนภายนอก เพื่อให๎ทราบถึงป๓ญหาตํางๆ 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
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การที่จะดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ด๎านสังคม
ด๎วยการเรียนรู๎ชุมชน ให๎สําเร็จได๎นั้นมีองค๑ประกอบหลายสํวนที่จะชํวยผลักดันให๎โครงการนี้ประสบผลสําเร็จ คือ
1. ในสํวนผู๎ดําเนินโครงงาน อาจารย๑ต๎องมองเห็นเปูาหมายและตะหนักถึงความสําคัญของโครงการนี้
การวางตัวของอาจารย๑ที่ลงพื้นที่ที่เหมาะสม การแสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ดี และความจริงใจตํอ
ชุมชนและหนํ วยงานท๎องถิ่น เพื่อให๎ เกิดความสั มพันธ๑ที่ดีระหวํางชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่นกับ
อาจารย๑ที่ลงฝ๓งตัวในชุมชน และมีการวางแผนงานที่ดีในการลงพื้นที่ทําโครงการ
2. ในสํวนของหนํวยงานต๎นสังกัด ผู๎บริหารให๎ความสําคัญมีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกรองรับ
การดําเนินงานในด๎านตํางๆ ของผู๎ดําเนินโครงการ เพื่อที่จะได๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่และมีความสุข
ในการทํางาน
3. ในสํวนของชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่น เห็นความสําคัญของโครงการนี้และเต็มใจให๎อาจารย๑เข๎ามา
ฝ๓งตัวในชุมชน อํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย๑ที่ลงฝ๓งตัว และการให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑แกํอาจารย๑ที่รํวมโครงการ
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ปัญหา อุปสรรค
ป๓ญหาสํวนใหญํที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ในหลายพื้นที่ คือ
1. ระบบหรือกระบวนการในสํวนฝุายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ยังไมํสามารถที่จะเอื้อประโยชน๑หรือ
อํานวยความสะดวกให๎แกํอาจารย๑ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโครงการได๎เทําที่ควร ฝุายสนับสนุนบางหนํวยยัง
ไมํมีความเข๎าใจกับสิ่งที่ควรอํานวยความสะดวกแกํคณาจารย๑ที่ทําโครงการ
2. ความไมํตรงกันระหวํางข๎อมูลเรื่องเดียวกันจากแตํละหนํวยงาน ทําให๎ขาดความชัดเจนและถูกต๎อง
ของข๎อมูลบางเรื่อง
3. ความรํวมมือของชุมชนไมํเป็นทั้งหมด เนื่องจากยังมีผู๎ที่ไมํเห็นถึงความสําคัญของวัตถุประสงค๑และ
ประโยชน๑ของโครงการนี้
4. เวลาในการดําเนินโครงการ เพราะระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่ไมํมาก และชํวงเวลาในการทํา
กิจกรรมอยูํในชํวงที่มีการเรียนการสอน ยิ่งทําให๎ชํวงเวลาที่ใช๎ในการทํากิจกรรม คือชํวงวันหยุดเป็น
สํวนใหญํ ทําให๎เวลาในการสร๎างความสัมพันธ๑กับชุมชนอาจไมํดีเทําที่ควร และบางครั้งในการพบปะ
กับหนํวยงานราชการอื่นๆ ก็ต๎องใช๎เวลาที่ไมํใชํวันหยุด ทําให๎ไปรบกวนเวลาในการสอนหนังสือ
แนวทางแก้ไข
1. ผู๎บริหารที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับโครงการนี้หรือผู๎รับผิดชอบโครงการนี้ ได๎ชี้แจงทําความเข๎าใจในสํวนฝุาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการอํานวยความสะดวกแกํอาจารย๑ที่ทําหน๎าที่นี้ให๎ดีกวํานี้และเข๎าใจ
กระบวนการที่อาจารย๑ที่ทําโครงการ
2. จัดการประชุมรํวมกันระหวํางชุมชนกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลที่ไมํตรงกันมาสอบถามเพื่อ
ความชัดเจน
3. แสดงให๎เห็นถึงประโยชน๑ที่ชุมชนจะได๎รับจากการทําโครงการแกํชุม ชนและให๎ชุมชนหรือผู๎ที่ได๎รับ
ความนําเชื่อถือจากชุมชนชํวยในการถํายทอดเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจอยํางทั่วถึง
4. ต๎องมีนโยบายที่ชัดเจนจากหนํวยงานต๎นสังกัดสําหรับผู๎ดําเนินโครงการเพื่อที่จะได๎ไมํสํงผลตํอการ
ประเมินผลการทํางาน หรือจัดชํวงเวลาดําเนินงานในชํวงปิดเทอมที่ไมํมีการเรียนการสอน

สรุป
เปูาประสงค๑หลักอยํางหนึ่งในการจัดทําโครงการในแตํพื้นที่ คือ ฐานข๎อมูลเชิงลึกพื้นที่ของพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการ แนวทางในการทํางานกับชุมชนนั้นไมํได๎มีกระบวนการอะไรที่ตายตัว ซึ่งขึ้นอยูํกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
หนํวยงานหลายๆ ที่พยายามจะสร๎างกระบวนการ สร๎างหลักการ สร๎างวิธีการจัดการชุมชน ซึ่งอาจไมํสามารถใช๎ได๎
กับในทุกชุมชน แนวทางในการจัดการชุมชนที่ดีที่สุดก็คือ กระบวนการบริหารจัดการที่มาจากชุมชนเอง เพียงแตํ
เราไปชํวยกระตุ๎นชํวยแนะนําถึงการนํามันเอามันออกมาจากชุมชนนั้นๆ ไปดึงศักยภาพที่มีอยูํในชุมชนออกมา ซึ่ง
สามารถจะพัฒนาตํอยอดตํอไปได๎ ทําให๎การพัฒนาชุมชนให๎มีศักยภาพและมีความยั่งยืนได๎ด๎วยตัวของชุมชนเอง
คณาจารย๑ลงพื้นที่ เรียนรู๎วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในหมูํบ๎าน ชุมชน ให๎เข๎าใจถึงบริบทชาวบ๎าน ชุมชน
อยํางแท๎จริง และเกิดการมีสํวนรํวมระหวํางคณาจารย๑กับภาคประชาชน โดยการเข๎าไปคลุกคลีกับชาวบ๎าน ชุมชน
พร๎อมจัดทําฐานข๎อมูล Village Profile เชิงลึกของชุมชน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯ
ในด๎านกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อให๎เกิดความรํวมมือรํวมกับ หมูํบ๎าน ชุมชน ท๎องถิ่น รวมถึงเป็นเป็นตัวกลางใน
การประสานงานระหวําง หมูํบ๎าน ชุมชน กับ มหาวิทยาลัยฯ ที่จะนําความรู๎เชิงวิชาการสมัยใหมํจากองค๑ความรู๎
ตํางๆ ของมหาวิทยาลัยไปสานตํอกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ที่จะเป็นการการยกระดับด๎านงานบริการวิชาการของ
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มหาวิทยาลัยในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ หมูํบ๎าน ชุมชน ให๎มีความเข๎ มแข็ง ยั่งยืน แล๎วสามารถนําไป
ตํอยอดในการดําเนินงานโครงการยกระดับหมูํบ๎านและการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตํอไป
แนวทางการทางานในขั้นต่อไป
กระบวนการวิจัยแบบดั่งเดิม (Traditional research) กับ กระบวนการวิจัยที่ ผูกพันใกล๎ชิดกับสังคม
(community-engaged research) มีความแตกตํางกันตั้งแตํ การโจทย๑วิจัย กระบวนการทํางาน การควบคุม/
ประมวลผล/การตีความข๎อมูล และ ความเป็นเจ๎าของผลงาน ความแตกตํางดังกลํ าวเป็นสิ่ งที่ ท๎าทายและมี
ความสําคัญสําหรับ community-engaged research ในบริบทของสังคมที่อํอนด๎อยทักษะ สําคัญตามที่กลําว
มาแล๎ว คือ การสื่อสารระหวํางคน 2 บริบท ระหวํางนักวิชาการที่ พร๎อมด๎วยทักษะและคนในชุมชนที่อํอนด๎อย
ทักษะ ให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันทั้งการ กําหนดโจทย๑วิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของคนในชุมชนและการ
ทํางานรํวมกัน ระหวํางผู๎คนที่มีระดับทักษะแตกตํางกันมาก รวมทั้งการสร๎างความมั่นใจในระหวํางกัน (งาน
วิชาการเพื่อสังคม: หลักการและวิธีการ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 2559)
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน เป็นหนํวยงานกลางในการเก็บรวบรวมฐานข๎อมูลเชิงลึกพื้นที่ของแตํ
ละพื้นที่ดําเนินงานที่ได๎ นําไปวิเคราะห๑วําทางหนํวยงานสามารถลงไปชํวยแก๎ป๓ญหาสํวนใดได๎บ๎าง แล๎วพัฒนาเป็น
แผนดําเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็ง
และยั่งยืนตํอไป
ความท้าทายในการดาเนินกิจกรรมอนาคต
คุณสมบัติที่สําคัญของ นักวิชาการเพื่อสังคมมีทิศทางการทํางานที่ ชัดเจน และอธิบายกับผู๎รํวมทีมได๎ เต็ม
ใจที่จะลองทําในเรื่องยากๆ มีความมุํงมั่นอยากได๎ผลงานที่ดีที่สุด สามารถจัดการกับความขัดแย๎งได๎ มีอารมณ๑ขัน
รู๎ทันโลกและรู๎ทันงาน ใจเย็นอยูํได๎ภายในสถานการณ๑ที่ร๎อนแรง สามารถลุกขึ้นได๎ใหมํจากสถานการณ๑ที่ผิดหวัง
เข๎าใจผู๎อื่น สามารถทํางานกับคนได๎หลายประเภท สามารถแยกแยะข๎อมูลจํานวนมากได๎วําอะไรสําคัญ สามารถทํา
ประโยชน๑ให๎กับทีมได๎ (ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง 2559)
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ต๎องผลักดันผู๎ทําโครงการให๎มีการได๎อบรมเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
กับชุมชน และการผลักดันให๎ได๎รับตํา แหนํงทางวิชาการทางด๎านงานบริการวิชาการ เพื่อให๎เห็นผลประโยชน๑ที่ดีที่
ได๎จากงานบริการวิชาการ
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การบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่
Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ตาบลบางเหรียง
อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
นพดล โพชกําเหนิด1
1
อาจารย๑ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
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บทสรุป
จากป๓ญหาคําครองชีพที่สูงขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงได๎มีการสํงเสริมให๎มีการบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียงสูํไทย
แลนด๑ 4.0 (Thailand 4.0) ณ บ๎านโคกเมือง ตําบลบางเหรียง อํา เภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยได๎เริ่มบริการ
วิชาการอยํางตํอตั้งแตํปี 2559 จนถึงป๓จจุบัน (ปี 2560) และผลจากดําเนินการโดยใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ (KM
tools) ที่หลากหลาย เชํน การจัดเวทีเสวนา การใช๎ทีมงานข๎ามสายงาน การเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ และเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น สํงผลให๎การดําเนินการสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ชุมชนสามารถใช๎ฐานทรัพยากรที่มีอยูํ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุน เชํน การสํงเสริมการแปรรูปปลาดุก
เพื่อสร๎างรายได๎โดยการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภั ณฑ๑ตํางๆ เชํน ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว เป็นต๎น สํงผลให๎เกิด
ความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและทําให๎เกิดการสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนอยํางทั่วถึง โดยในป๓จจุบันสามารถขยาย
ผลผู๎เลี้ยงปลาดุกในชุมชนได๎เป็นจํานวน 20 ครัวเรือน สร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกและรายได๎จากการแปรรู ป
ปลาดุกไปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ รวมกวํา 300,000 บาทตํอปี ทั้งนี้ชุมชนยังสามารถใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
อยูํในการเพิ่มมูลคําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่น เชํน ปลานิลและปลาทํองเที่ยว มาแปรรูปเป็นปลาแห๎ง
และน้ําพริกปลา เป็นต๎น นอกจากนั้นชุมชนยังได๎เล็งเห็ นถึงคุณคําจากการอนุรักษ๑โดยได๎รํวมกันได๎จัดทําธนาคาร
ปลาขี้ตังเพื่อใช๎ในการเพาะเลี้ยงปลาขี้ตังสํวนหนึ่งที่จับให๎มีมูลคําสูงขึ้น มีการนําของเหลือจากการแปรรูปมาใช๎
ประโยชน๑ได๎แกํ มาผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพและอาหารเลี้ยงปลา ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต๎นทุนในการปลูกพืชผัก
และการเลี้ยงปลาแล๎วนั้นยังเป็นการลดการปลํอยของเสียออกสูํสิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย และได๎มีการสํงเสริมให๎เกิดการ
เรียนรู๎รํวมกันระหวํางชุมชนและนักศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตํางๆ ที่ใช๎ในการบริการวิชาการให๎เกิดความยั่งยืน
เชํน การติดตั้งระบบควบคุมความชื้นโดยใช๎โซลาร๑เซลล๑ การเพิ่มอุณหภูมิห๎องอบโดยใช๎เทคนิคการดูดซับความร๎อน
โดยใช๎สี การวิเคราะห๑ต๎นทุนในการแปรรูป และการสร๎างธนาคารปลาขี้ตัง เป็นต๎น เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เกิด
การเรียนรู๎นอกเรียน และผลักดันให๎นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อสังคมตามยุทธศาสต 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

บทนา
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
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัช กาลที่ 9 ได๎พระราชทานพระราชดํารัส หลั กปรัช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ความตอนหนึ่งวํา “การพัฒนาประเทศจําเป็นต๎องทําตามลําดับขั้น ต๎องสร๎างพื้นฐาน คือ
ความพอมี พอกิน พอใช๎ ของประชาชนเป็นเบื้องต๎นกํอน โดยใช๎วิธีการและอุปกรณ๑ที่ประหยัด แตํถูกต๎องตามหลัก
วิชา เมื่อได๎พื้นฐานมั่นคงพร๎อมพอควรและปฏิบัติได๎แล๎ว จึงคํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตํอไป หากมุํงแตํจะทุํมเทสร๎างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได๎รวดเร็วแตํประการ
เดียว โดยไมํให๎แผนปฏิบัติการสัมพันธ๑กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล๎องด๎วย จะเกิดความไมํ
สมดุลในเรื่องตํางๆ ได๎ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุํงยากล๎มเหลวในที่สุด” (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)
บ๎านโคกเมือง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบสงขลา
ตอนลําง โดยชุมชนแหํ งนี้ ป ระสบป๓ ญหาในการดํารงชีวิตจากการพัฒ นาทางเศรษฐกิจจากที่ผํ านมา เชํน การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเข๎าไปในพื้นที่ ได๎สํงผลให๎ชุมชนเกิดความอํอนแอในหลายด๎าน ทั้งการต๎องพึ่งพิงตลาดและ
พํอค๎าคนกลางในการสั่งสินค๎า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ๑แบบเครือญาติ และ
การรวมกลุํมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมี อยูํแตํเดิมแตกสลายลง ภูมิความรู๎ที่เคยใช๎แก๎ป๓ญหา
และสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป ทั้งนี้ชุมชนโคกเมืองได๎เล็งเห็นถึงคุณประโยชน๑ในการ
248

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํนการสํงเสริมการใช๎แก๏สชีวภาพเพื่อใช๎ทดแทนแก๏สหุงต๎ม การ
สํงเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นรายได๎เสริมและแหลํงอาหารในครัวเรือน เป็นต๎น แตํการดําเนินการที่ผํานมายังไมํ
ประสบผลสําเร็จเทําที่ควร เนื่องจากชุมชนยังขาดองค๑ความรู๎ในการตํอยอดกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎เกิดผลประโยชน๑
ตํอชุมชนมากที่สุด ดังนั้นการบริการวิชาการนี้จึงดําเนินการโดยได๎ใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (Knowledge
Management Tools; KM tools) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโคกเมืองสูํ Thailand 4.0
เพื่อให๎ชุมชนแหํงนี้สามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน

วิธีการดาเนินงาน
การดําเนินบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอของชุมชนบ๎านโคกเมืองสูํ Thailand 4.0 ได๎ใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลายดังตํอไปนี้
1. การจัดเวทีเสวนา (Dialogue)
เพื่อให๎การบริการวิชาการเกิดจากความต๎องการของชุมชน จึงได๎ใช๎การจัดเวทีเสวนา โดยให๎ชุมชนได๎
แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการขับ เคลื่อนกิจกรรมที่เหมาะสมตํอบริบทของตนเองตามแนวคิด “การระเบิด
จากข๎างใน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ต๎องเกิดจาก ความคิด ความรู๎ ความต๎องการภายใน เป็นแรงผลักดัน ด๎วยตนเอง ไมํใชํเกิดจากคนอื่นมากระตุ๎ นให๎
ทํา หรือสํงเสริมให๎ทํา โดยใช๎บรรยากาศสบายๆ เพื่อให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นได๎อยํางทั่วถึง
2. ทีมงานข้ามสายงาน (Cross-Functionnal Team)
ทั้งนี้การบริการวิชาการจะเกิดความเข๎มแข็งได๎นั้น จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎ทีมงานข๎ามสายงาน เพื่อวาง
แผนการทํางานในชุมชนให๎เป็นไปอยํางราบรื่น โดยทีมงานข๎ามสายงานควรเป็นบุคลากรที่มาจากหลายหนํวยงาน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจะต๎องมีผู๎นําหรือแกนนําชุมชนเป็นผู๎คอยประสานงานตํางๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการในพื้นที่
ทั้งนี้ทีมงานข๎ามสายงานจะมาจาก 3 สํวนหลักได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัวแทนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎นําหรือแกนนําชุมชน ชํวยประสานงานในการดําเนินงานรํวมกัน จะทําให๎เกิดการ
ขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
หลังจากการวางแผนการพัฒนารํวมกับชุมชนแล๎วนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งจะต๎องทําให๎ชุมชน
ได๎มีความเข๎าใจในเรื่องที่จะพัฒนาตนเองได๎อยํางถํองแท๎ ซึ่งการปฏิบัติที่ดีนั้นจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎การเรียนรู๎
โดยการปฏิบัติ โดยสมาชิกในชุมชนมีความถนัดหรือสนใจในเรื่องใดก็สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ในสิ่งนั้นๆ ซึ่งจะทํา
ให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาตํอยอดได๎อยํางรวดเร็ว
4. การสอนงาน (Coaching)
ทั้งนี้ เพื่อแก๎ไขป๓ ญหาในเรื่ องข๎อจํ ากัดขององค๑ความรู๎ที่จะต๎องฝึ กปฏิบัติให๎ แกํชุมชน ในการถํายทอด
เทคโนโลยีในบางเรื่องที่ผู๎ให๎บริการวิชาการไมํมีความชํานาญ ผู๎บริการวิชาการจะต๎องใช๎ผู๎รู๎หรือผู๎เชี่ยวชาญมาเป็น
ผู๎สอนงานให๎แกํชุมชน ซึ่งจะทําให๎เกิดเครือขํายการทํางานในรูปแบบเครือขํายได๎
5. การทบทวนสรุปบทเรียน (After Action Review หรือ AAR) และสภากาแฟ (Knowledge
Café)
หลั ง จากการบริ การวิ ช าการแล๎ ว จะจั ด การทบทวนสรุ ป บทเรี ย นรํว มกั บ ชุ ม ชน เพื่อ รํ ว มกั บ ทบทวน
กระบวนการทํางานในแตํละเรื่องที่ผํานมา ซึ่งจะได๎นําข๎อมูลมาปรับปรุงสิ่งที่ ได๎ปฏิบัติไปแล๎วให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตํอไป ทั้งนี้การใช๎รูปแบบการทบทวนสรุปบทเรียนโดยใช๎สภากาแฟในลักษณะกลุํมเล็กๆ ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่จะ
นํามาปรับปรุงการทํางานได๎ละเอียดมากยิ่งขึ้น
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6. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
ในการบริการวิชาการชุมชนเพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนนั้น การสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นับวํา
เป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งจะทําให๎เกิดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีขึ้นกวําเดิมได๎ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให๎นักศึกษาได๎
เข๎ามามีโอกาสเข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับชุมชน จะสํงผลให๎ทั้งชุมชนและนักศึกษาได๎เกิดแนวคิดในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติหรือเทคโนโลยีรํวมกันซึ่งจะเป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมตํอไป
7. IQCs (Innovation & Quality Circles)
เพื่อให๎เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํ Thailand 4.0 จึงได๎มีการระดมสมองรํวมกับบุคลากรใน
องค๑กร โดยเฉพาะนักศึกษาเพื่อสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํๆ สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการให๎แกํ
ชุมชนอยํางยั่งยืน เป็นเครื่องมือที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่จะนําไปสูํการสํงเสริมการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ และการวิจัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
8. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Exellece-CoE) และพี่เลี้ยง (Mentoring)
การสํงเสริมให๎เกิดแหลํงผู๎รู๎ในองค๑กร เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให๎การบริการวิชาการเกิดความยั่งยืน
เนื่องจากจะเป็นผู๎ที่สามารถแก๎ป๓ญหาในด๎านตํางๆ ที่ได๎ดําเนินการแทนผู๎สอนงาน และผู๎รู๎ในองค๑กรนี้จะกลายเป็นพี่
เลี้ยงให๎แกํผู๎สนใจอื่นๆ ในชุมชนตํอไป
9. Webblog
สํงเสริมให๎ชุมชนได๎ดําเนินการจัดทําสื่อสารสังคมออนไลน๑ เพื่อใช๎เป็นการประชาสัมพันธ๑และชํองทาง
การตลาด ได๎ในวงกว๎าง

ผลการดาเนินงาน
จากการบริการวิชาการด๎วยการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ที่หลากหลาย อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2559 –
ป๓จจุบัน (2560) สามารถทําให๎เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านโคกเมืองสูํ Thailand 4.0 ได๎ โดย
สามารถทําให๎เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนได๎แกํ การนํา ผลผลิตที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในชุมชนได๎แกํ
ปลาดุก มาแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม การวางแผนการนําของเหลือใช๎จากการแปรรูปเพื่อลดของเสียและเกิดมูลคํา
ได๎ แ กํ ก ารนํ า เศษปลาที่ ผํ า นการแปรรู ป มาผลิ ต เป็ น น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ ปุ๋ ย หมั ก และอาหารเลี้ ย งปลาเป็ น ต๎ น
นอกจากนั้นยังเล็งเห็ นคุณคําในการนําทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น เชํนปลาทํองเที่ยว และปลาขี้ตัง มาผําน
กระบวนการโดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและการอนุรักษ๑เพื่อสร๎างมูลคําให๎มากขึ้น ได๎ผลดังตํอไปนี้
1. การสร๎างรายได๎จากฐานทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนอยํางยั่งยืน
1.1 รายได๎จากการจําหนํายสัตว๑น้ําที่เพาะเลี้ยง
ชุมชนสามารถสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร โดยมีการจัดตั้งกลุํมเลี้ยงปลาดุก (ภาพ
ที่ 1) เพื่อผลิตปลาดุกสําหรับใช๎ในการแปรรูปและเป็นแหลํงอาหารในครัวเรือน กลุํมแปรรูปเพื่อการรับซื้อปลาดุก
จากกลุํมผู๎เลี้ยงภายในชุมชนมาดําเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑เพื่อจําหนํายสูํท๎องตลาด โดยผลิตภัณฑ๑หลักที่
ดําเนินการผลิตได๎แกํ ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว และน้ําบูดูจากน้ําหมักปลาดุก (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่นํา
ของเหลือจากการผลิตปลาดุกมาสร๎างมูลคํา ลดของเหลือทิ้งที่จะปลํอยออกสูํสิ่ งแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และมีการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต เชํน การใช๎เทคโนโลยีตู๎อบแสงอาทิตย๑ การบรรจุภัณฑ๑ด๎วย
เครื่องปิดผนึก (ภาพที่ 3) เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎มาตรฐานและปลอดภัยตํอผู๎บริโภค
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(A)
ภาพที่ 1 (A-B) กลุํมเลี้ยงปลาดุกในชุมชนบ๎านโคกเมือง

(B)

(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 รายได๎จากการนําสัตว๑น้ําจากธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นตามฤดูกาลมาสร๎างมูลคําเพิ่ม
โดยใช๎เทคโนโลยีที่มีอยูํ เชํน การแปรรูปปลาทํองเที่ยวและการแปรรูปกุ๎งแห๎ง (ภาพที่ 4) เป็นต๎น
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(A)
(B)
ภาพที่ 4 การแปรรูปสัตว๑น้ําจากธรรมชาติ (A) ปลาทํองเที่ยว และ (B) กุ๎งแห๎ง
1.2.2 รายได๎จากการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช๎เทคโนโลยีธนาคารปลา (ภาพที่ 5)
โดยนํ า ปลาขี้ ตั ง ขนาดเล็ ก มาเพาะเลี้ ย งตํ อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล คํ า สํ ง ผลให๎ เ กิ ด การใช๎ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพจากพื้นฐานการอนุรักษ๑

(A)
(B)
ภาพที่ 5 (A-B) การสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช๎เทคโนโลยีธนาคารปลาขี้ตัง
2. การลดรายจํายในการดํารงชีวิต
ชุ ม ชนบ๎ า นโคกเมื อ ง ได๎ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ คํ า การนํา เศษเหลื อ จากการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ได๎ แ กํ
เศษปลา มาใช๎ในการผลิตเป็นน้ําหมักชีวภาพ (ภาพที่ 6A) สําหรับใช๎ในการเพาะปลูกพืชผักตํางๆ ทดแทนปุ๋ยเคมี
และหากมีจํานวนมากก็จะนําเศษเหลือเหลํานี้ไปใช๎เป็นสํวนผสมของอาหารเลี้ยงปลา (ภาพที่ 6B) เพื่อลดต๎นทุนใน
การเลี้ยงได๎อีกด๎วย

(A)
(B)
ภาพที่ 6 การลดรายจํายในการดํารงชีวิต (A) การผลิตน้ําหมักชีวภาพ และ (B) การผลิตอาหารปลาจาก
เศษเหลือจากการแปรรูป
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3. เกิดการบูรณาการเพื่อให๎การขยายผลการดําเนินการ
จากการดําเนินการที่ใช๎วงจรบริหารงานคุณภาพ สํงผลให๎หนํวยงานในท๎องถิ่นทั้งในระดับอําเภอ และ
ตําบลได๎ขับเคลื่อนงบประมาณในการสํงเสริมการดําเนินการของชุมชนเป็นอยํางดี โดยผู๎นําชุมชนได๎ดําเนินการ
บูร ณาการงบประมาณจากอําเภอควนเนี ย ง จั งหวัดสงขลา ผํ านงบประมาณประชารัฐ และงบปร ะมาณจาก
เทศบาลตําบลบางเหรียง ในการขยายกําลังการผลิตโดยการจัดสร๎างโรงเรือนแปรรูปสัตว๑น้ํา และโรงเรือนพลังงาน
แสงอาทิตย๑ (ภาพที่ 7) เพื่อยกระดับการผลิตที่ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นตํอไป

ภาพทึ่ 7 การบูรณาการของหนํวยงานในท๎องถิ่นในการสร๎างแหลํงผลิต เพื่อการยกระดับการผลิตเพื่อเข๎าสูํ
Thailand 4.0
3. เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข๎าสูํการบริการวิชาการชุมชนโดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนชุมชน
ผู๎รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ดําเนินการเสริมศักยภาพ
ในระบบการผลิต และการสร๎างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร๎างมูลคําเพิ่มจากการอนุรักษ๑ในหลากหลายรูปแบบ
ภาพที่ 8 (A-D)

(A)

(C)
(D)
ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข๎าสูํการบริการวิชาการเพื่อเข๎าสูํ Thailand 4.0
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(A)
(B)
(C)
(D)

การจัดทําระบบระบายความชื้นภายในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย๑
จัดทําระบบเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนแสงอาทิตย๑
การวิเคราะห๑ต๎นทุนในการผลิต
การสร๎างธนาคารปลาขี้ตัง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ผลผลิตจากชุมชน ทางชุมชนบ๎านโคกเมืองจึงได๎จัดทําสื่อสังคม
ออนไลน๑เฟซบุ๏คชื่อ “แปรรูปปลาทํองเที่ยวบ๎านโคกเมือง” เพื่อใช๎เป็นชํองทางการประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎สนใจตํอไป

อภิปรายผล
จากผลการดํ าเนิ น การการบริ ก ารวิช าการเพื่ อขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิจ พอเพี ยงของชุม ชนบ๎า นโคกเมื องสูํ
Thailand 4.0 ตั้งแตํปี 2559-2560 โดยใช๎เครื่องมือจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลาย สํงผลให๎การ
ดําเนินการสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี กํอให๎เกิดความเข๎มแข็งแกํชุมชนหลายด๎าน ดังตํอไปนี้
ด๎านเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถใช๎ฐานทรัพยากรที่มีอยูํในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เชํน การสํงเสริม
การแปรรูปปลาดุกเพื่อสร๎างรายได๎โดยการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน ปลาดุกร๎า ปลาดุกแดดเดียว เป็น
ต๎น โดยใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุน สํงผลให๎เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและทําให๎เกิด
การสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนอยํางทั่วถึงทั้งกลุํมผู๎เลี้ยงปลาและกลุํมแปรรูป โดยในป๓จจุบันสามารถขยายผลผู๎เลี้ยง
ปลาดุกในชุมชนได๎เป็นจํานวน 20 ครัวเรือนสร๎างรายได๎จากการเลี้ยงปลาดุกและรายได๎จากการแปรรูปปลาดุกไป
เป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ รวมกวํา 300,000 บาทตํอปี และชุมชนสามารถใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูํในการตํอ
ยอดเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นได๎แกํ ปลานิลและปลาทํองเที่ยว มาแปรรูปเป็นปลา
แห๎ง และน้ําพริก เป็นต๎น นอกจากนั้นชุมชนยังได๎เล็งเห็นถึงคุณคําจากการอนุรักษ๑ โดยรํวมกับกลุํมประมงพื้นบ๎าน
จัดทําธนาคารปลาขี้ตังเพื่อใช๎ในการเพาะเลี้ยงปลาขี้ตังสํวนหนึ่งที่จับได๎ให๎มีมูลคําสูงขึ้น ทั้งนี้มีการสํงเสริมการนํา
ของเหลือจากการแปรรูปมาใช๎ประโยชน๑ได๎แกํ การสํงเสริมการผลิตน้ําหมักชีวภาพและการผลิตอาหารเลี้ยงปลา
ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต๎นทุนในการปลูกพืชผักและการเลี้ยงปลาแล๎วนั้นยังเป็นการลดการปลํอยของเสียออกสูํ
สิ่งแวดล๎อมอีกด๎วย
ด๎านสังคม และสิ่งแวดล๎อม ทําให๎ชุมชนสามารถพี่งพาตนเองได๎ เกิดความเอื้อเฟื้อและชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน และยังเป็นการสํงเสริมให๎ชุมชนได๎เล็งเห็นถึงคุณประโยชน๑จากการใช๎องค๑ความรู๎อยํางเป็นระบบเพื่อเข๎ามา
พัฒ นาการใช๎ทรั พยากรและสิ่ งแวดล๎ อมในชุมชนเพื่อให๎ เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
นอกจากนั้นยังสามารถใช๎แหลํงบริการวิชาการเป็นสถานที่เรียนรู๎ให๎แกํนักศึกษาในด๎านตํางๆ โดยสํงเสริมให๎
ชุมชนเป็นแมํแบบในการถํายทอดองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เกิดการเรียนรู๎นอกเรียน
และผลักดันให๎นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อสังคมตามยุทธศาสตร๑ Thailand 4.0
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประกอบการชุมชนนครศรีธรรมราช
Development of Environmental Packaging for Community Operators
in Nakhon Si Thammarat.
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บทสรุป
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมสาหรับผู๎ประกอบการชุมชนนครศรีธรรมราช
เพื่ อ สร๎ า งภาพลั ก ษณ๑ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ๑ สิ น ค๎ า ชุ ม ชนและเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มของ
ผู๎ประกอบการชุมชน พบวํา การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม สํวนใหญํมีการรับรู๎เกี่ยวกับ
การเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม โดยรู๎วําการเลือกใช๎ บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ดี
ขึ้น ชํวยลดปริมาณขยะ สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย มีความคุ๎มคําตลอดอายุการใช๎งาน และตระหนักรู๎
เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม เน๎นความรับผิดชอบตํอสังคม การลดภาวะโลกร๎อน การทดแทน
บรรจุภัณฑ๑ประเภทพลาสติกและโฟม พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ๑สถานที่จาหนํายด๎วยบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
เพิ่มการรับรู๎ของผู๎บริโภคและสร๎างความเป็นชุมชนอยํางยั่งยืน
คาสาคัญ : บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม, 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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บทนา
การสํงเสริมความรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การสร๎างรายได๎การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของผู๎ประกอบการชุมชนเพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎
ตลอดจนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อมสาหรับการแขํงขันทางการค๎าในอนาคต
ไมํวําในระดับใด รวมถึงการพัฒนาผู๎ประกอบการชุมชนไปสูํการเป็นผู๎ประกอบการชุมชนในระดับที่สูงขึ้นตํอไปโดย
การพัฒนาเครือขํายผู๎ประกอบการชุมชนให๎มีการสํงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถานประกอบการ การตลาด การ
สํงเสริมความสัมพันธ๑ความรํวมมือระหวํางเครือขํายผู๎ประกอบการชุมชนภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร๎างความมั่นคง
ให๎เกิดขึ้นกับกิจการผู๎ประกอบการชุมชน(ไพศาล มุํงสมัคร ถนอม สุวรรณน๎อยสรชัย พิศาลบุตร และ ศิวศิษย๑
ช่าชอง, 2556: 115)การพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการชุมชนประกอบด๎วยหลายป๓จจัยด๎วยกัน ไมํวําจะเป็น
เรื่องของการบริหารจัดการ การสร๎างเครือขําย การตลาด ซึ่งธุรกิจชุมชนสํวนใหญํได๎ใช๎แนวคิดการตลาดที่มีการนา
สํวนประสมทางการตลาด (4 P’s) มาใช๎เป็นกรอบในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ๑ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหนําย(Place) และการสํงเสริมการตลาด (Promotion) จริญญา นวลอินทร๑. (2552: 113) ที่ได๎
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน พบวํา การตลาดและการจัดจาหนํายเป็นป๓จจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีตํอความสาเร็จ
การสื่อสารการตลาดเป็นหนึ่งในสํวนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสร๎างการรับรู๎ สร๎างความเข๎าใจและสร๎างการยอมรับระหวํางธุรกิจชุมชนกับผู๎บริโภค (อัครวรรธน๑ รอดสมบุญ
,2551: 21) ได๎มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ทาให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ทางการขายและการตลาด
และเป็นแนวคิดที่สนับสนุนเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค๑กรได๎เป็นอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Schultz & Schultz, 2550: 27)
ป๓จจุบันบรรจุภัณฑ๑มีหน๎าที่และบทบาทสาคัญทางการตลาด เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งป๓จจัยที่สํงผลตํอ
ยอดขายและยืดอายุการเก็บสินค๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่งสินค๎าชุมชนประเภทอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีความ
คล๎ายคลึงกันและมีสินค๎าที่ออกสูํตลาดคํอนข๎างมาก บรรจุภัณฑ๑ที่มีความปลอดภัย สวยงามโดดเดํนสะดุดตา หรือมี
คุณลักษณะที่แตกตํางจากสินค๎าอื่นจะทาให๎สินค๎านั้นมีความได๎เปรียบในการดึงดูดความสนใจ และสํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค และที่สาคัญบรรจุภัณฑ๑ต๎องมีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค สามารถรักษาคุณภาพอาหารทั้ง
ในด๎านสี กลิ่นและรสชาติให๎คงอยูํตลอดอายุการเก็บรักษา พร๎อมทั้งบอกรายละเอียดของสินค๎าที่บรรจุไว๎ภายใน
ดังนั้นการที่ผู๎ประกอบการชุมชนมีสินค๎าจะประสบผลสาเร็จได๎อยํางยั่งยืนนั้นการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑ให๎เหมาะสม
กับอาหาร และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎าจึงเป็นกลยุทธ๑หนึ่งที่ผู๎ใช๎บรรจุภัณฑ๑ควรให๎ความ
ใสํใจควบคูํกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ (ธวัช นุสนธรา, 2557)
การสร๎างนวัตกรรมให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎ในตัวสินค๎าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากการแขํงขันได๎ดีที่สุดคือการใช๎
บรรจุภัณฑ๑เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงผู๎บริโภค ซึ่งจะเป็นการสื่อสารถึงผู๎บริโภคได๎ดีที่สุ ดในลักษณะการทาการ
สื่อสารอยํางเงียบ (R.Sara, 1990:29-30) ผู๎บริโภคจะได๎รับสารที่จะถูกสื่อออกมาจากเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ จาก
รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑จะทาหน๎าที่ในการที่จะเป็นตัวโฆษณาหรือทาหน๎าที่เป็นเซลแมนด๎วยตัวมันเอง
อยูํแล๎วซึ่งรูปแบบของบรรจุภัณฑ๑จะเป็นสิ่งที่ สร๎างการดึงดูดผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ๑ที่ดีต๎องมีหน๎าที่ในการสื่อสาร
สํงผํานการรับรู๎ไปถึงผู๎บริโภคได๎อยํางครอบคลุมทั้งรูปแบบบรรจุภัณฑ๑ ทางด๎านทัศนศิลป์ตํางๆ ซึ่งจะเป็น
องค๑ประกอบที่จะทาให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจและเข๎าถึงการสื่อสารของนักการตลาดสินค๎าเกิดความแตกตํางและเป็นการ
ลงทุนที่น๎อย นวัตกรรมสามารถทาให๎เกิดความประทับใจกับผลิตภัณฑ๑ที่มากกวําเกิดความคาดหวังของผู๎บริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ของบรรจุภัณฑ๑สินค๎าชุมชนด๎วยสิ่งแวดล๎อม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎ประกอบการชุมชน
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วิธีการดาเนินงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้คือผู๎ประกอบการชุมชน ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึกอาหาร
รวมทั้งสิ้นจานวน 30 ราย โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research) เป็นการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑ และประเมินผลความพึงพอใจของฉลาก บรรจุภัณฑ๑ และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ที่ได๎รับการพัฒนาจากสิ่งแวดล๎อมชุมชนและแนวทางในการพัฒนาด๎านบรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนเตรียมการ โดยการนาป๓ญหามาวิเคราะห๑และวางแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑
ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข๎อมูลจากผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ และนาข๎อมูลมาปรึกษาหารือรํวมกันระหวํางผู๎ศึกษาและ
สมาชิกชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 นามาจัดทา บรรจุภัณฑ๑ ฉลาก และสื่อประชาสัมพันธ๑ โดยพิจารณารํวมกันระหวํางผู๎ศึกษา
สมาชิกในชุมชนและผู๎บริโภค
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจของฉลาก บรรจุภัณฑ๑ และสื่อประชาสัมพันธ๑กับกลุํมผู๎บริโภค
เปูาหมายโดยใช๎แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ๑ ทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสัมมนา และการ
ประชุมกลุํมยํอย มีการแบํงวิธีการรวบรวมข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ (1)การสังเกตการณ๑และการสัมภาษณ๑เชิง
ลึก เพื่อศึกษาบริบทของผู๎ประกอบการชุมชน (2)การสัมมนาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีผู๎ประกอบการชุมชน จานวน 30 คน (3)การประชุมกลุํมยํอย เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ๑ที่เหมาะสมแกํผู๎ประกอบการชุมชน โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ๑มารํวมให๎ข๎อมูลวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช๎การตรวจสอบข๎อมูลทั้งหมดโดยวิธี Triangulation Method (รัตนะ บัวสนธ๑,
2552) ประกอบไปด๎วยผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และจึงทาการเปรียบเทียบข๎อมูล
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ มีการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ แหํงมหาวิทยาลัย Northwestern (กมล ชัยวัฒน๑, 2008: 7) การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ คือ กระบวนการของกลยุทธ๑ทางธุรกิจที่ใช๎เพื่อวางแผน พัฒนาใช๎งาน และประเมินผลโปรแกรมสื่อ
สารตราสินค๎าที่มีการทางานสอดประสานกัน วัดผลได๎และมีความจูงใจในชํวงเวลาหนึ่งๆ กับผู๎บริโภค ลูกค๎า ลูกค๎า
คาดหวัง พนักงาน ผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ และผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก โดยเปูาหมายคือ การสร๎างผลตอบแทน
กลับมาในรูปของเม็ดเงินและสร๎างตราสินค๎าและมูลคําให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในระยะยาวDuncan (2005 อ๎างถึงใน ดารา
ทีปะปาล และธนวัฒน๑ ทีปะปาล, 2553: 20-21) ได๎กาหนดเครื่องมือสื่อสารการตลาด 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)
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ดังนั้น ในการศึกษาบรรจุภัณฑ๑เป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาด ซึ่งพบวําเป็นเครื่องมือที่
ผู๎ประกอบการชุมชนมีการใช๎เป็นจานวนมาก กิจกรรมที่ชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ๎าของกิจกรรมการผลิตสินค๎า
เพื่อสร๎างรายได๎และการพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน โดยการนาทุนทางสังคมของชุมชนที่มี
อยูํ ได๎แกํ ความรู๎ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรท๎องถิ่นผนวกกับการบริหารจัดการ
สมัยใหมํเพื่อกํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรู๎ของชุมชน ซึ่งไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้เพื่อให๎
ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งและพึ่งตนเองได๎โดยมียุทธศาสตร๑ 4 ประการ ได๎แกํ 1)ด๎านทุน เพื่อบริหารจัดการ
กองทุนด๎านเศรษฐกิจให๎มีความเข๎มแข็งในการสนับสนุน ผู๎ประกอบการ 2) ด๎านการผลิต มีการบริหารจัดการทุน
ทางสังคมของชุมชน ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูํความพอเพียงและพึ่งตนเอง3) ด๎านการตลาด
เพื่อแสวงหาและสํงเสริมการแสดงจาหนํายสินค๎าชุมชน 4) ด๎านรายได๎เพื่อแสวงหารายได๎และลดรายจํายในการ
ยกระดับครัวเรือนยากจน (ประภาพร แสงทอง,2550: 11)ความคุ๎มคําในการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑จึงเป็นสิ่งจาเป็น
พอประมาณเพื่อให๎การพัฒนาธุรกิจของผู๎ประกอบการชุมชนดาเนินไปอยํางมั่นคง หลักการดังกลําวสอดคล๎องกับ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การตัดสินใจและดาเนินกิจการตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้นต๎องอาศัยทั้งความรู๎
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกํอนจึงสามารถนาหลักการความพอพียงมาใช๎ โดยความรู๎นั้นประกอบด๎วยความรอบรู๎
เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะนาความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผน และระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 2549
อ๎างถึงใน อัครวรรธน๑ รอดสมบุญ,2551: 2)วิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร๑ในทฤษฎีการใช๎การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดาเนินรํวมกันไปได๎ การเหมือนกันของแนวคิดทั้งสองคือ การบริหาร
จัดการเชิงเศรษฐศาสตร๑เชิงรุกที่พยายามบริหารหรือใช๎ทรัพยากรที่มีให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด คือความพอดีเหมาะสม
ซึ่งเป็นความสมดุลข๎อแตกตํางกันคือการนาไปใช๎ (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ,
2549: 71)หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ต๎องคานึงถึงความกลมกลืน สัดสํวน ความสมดุล จังหวะ การเน๎น เอกภาพ
การตัดกัน จุดมุํงหมายของการออกแบบเพื่อให๎ได๎สิ่งที่ดีกวําการคานึงถึงประโยชน๑ใช๎สอย และมีความสวยงาม
นอกจากนี้ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ๑เน๎นป๓จจัย 3 ประการได๎แกํ 1) การออกแบบควรได๎ทั้งวจนสัญลักษณ๑และ
ทัศนสัญลักษณ๑ นอกจากได๎เห็นแล๎วต๎องสื่อสารได๎ถึงความรู๎สึกให๎เกิดขึ้นด๎วย 2) บรรจุภัณฑ๑ควรสร๎างความพึง
พอใจเกียรติและศักดิ์ศรีสาหรับผู๎ใช๎ 3) บรรจุภัณฑ๑ต๎องแสดงโดดเดํนออกมาให๎เห็นชัดเจนจากผลิตภัณฑ๑อื่น ด๎วย
การใช๎รูปรํางสี หรือขนาด เพื่อบํงชี้เอกลักษณ๑เฉพาะของผลิตภัณฑ๑ (สมเกียรติ พิษนอก, 2549: 24-31) สาหรับสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ประเภทสื่อสิ่งพิมพ๑มีหลายประเภทด๎วยกัน เชํน โปสเตอร๑แผํนพับ ใบปลิว แคตตาล็อก เป็นต๎น ซึ่ง
การออกแบบนาเอารูปภาพประกอบ (Illustration)ภาพถําย (Photography)สัญลักษณ๑ (Symbol) รูปแบบและ
ขนาดของตัวอักษร (Typography) มาจัดวางเพื่อให๎เกิดการนาเสนอข๎อมูลอยํางชัดเจน เกิดผลดีตํอกระบวนการ
สื่อความหมาย และแสดงคุณคําทางการออกแบบอยํางตรงไปตรงมา (ศิริเพ็ญ คล๎ายถม, 2550: 18) สํวนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ มีความแตกตํางจากสื่อสิ่งพิมพ๑ เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง และเป็น
ภาพเคลื่อนไหวดังนั้น การที่จะประยุกต๑ใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต๎องมีการสื่อสารอยํางพอเพียงและ
เหมาะสมสอดคล๎องกับบริบทและสภาวะแวดล๎อม จะทาให๎ภาพของตนเองชัดเจนมุํงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคานึงถึงทรัพยากรที่ตนมี อันจะนาไปสูํความสมดุลหรือพอดี
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบํงขั้นตอนของการวิเคราะห๑ออกเป็น 2 สํวน คือ
1. นาข๎อมูลที่ได๎มาทาการตรวจสอบความถูกต๎อง วิเคราะห๑เนื้อหา และจาแนกกลุํมข๎อมูล และการเรียบ
เรียงข๎อมูลและการจัดลาดับตามเนื้อหาที่ต๎องการศึกษา
2. นาการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎มาผนวกกับแนวคิดทฤษฎีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จากนั้นจึงทาการสังเคราะห๑
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ข๎อมูลที่ได๎ให๎เกิดแนวทางเพื่อสร๎างให๎เป็นแนวทางในการสร๎างภาพลั กษณ๑และรูปแบบบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสมตํอไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงภาพลักษณ๑ของสินค๎า การจัดทาระบบการจัดซื้อที่ได๎มาตรฐานจะเป็นการชํวยลดต๎นทุนและ
สร๎างกาไรได๎มากขึ้น และเป็นสํวนของความรับผิดชอบตํอลูกค๎าทางด๎านคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับที่ อนิวัช แก๎ว
จานง (2553, หน๎า 2) ได๎อธิบายวําในการดาเนินธุรกิจ สิ่งที่ผู๎ประกอบต๎องมุํงหวังไว๎เพื่อให๎เกิดการเจริญเติบโตและ
อยูํรอดได๎นั่นก็คือการทากาไรและสร๎างความมั่งคั่ง แตํนอกเหนือจากการสร๎างกาไร การสร๎างความมั่งคั่งทาง
การเงินแล๎ว ยังมีสิ่งอื่นอีกที่ธุรกิจจะต๎องคานึงถึง เชํน ความรับผิดชอบขององค๑กรตํอผู๎บริโภค ความรับผิดชอบตํอ
สังคม ความรับผิดชอบตํอลูกจ๎างพนักงาน ต๎องมีฝุายจัดซื้อและควบคุมติดตามการจัดซื้อหรือมีคนที่ดูแลเฉพาะด๎าน
การจัดซื้อ ชุมชนต๎องมีระบบการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพกํอนนาเข๎าสูํกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการลดทอน
ความสูญเสียทั้งในด๎านทรัพยากร แรงงาน พลังงานในการผลิต ซึ่งสอดคล๎องไปในทางเดียวกับกับหน๎าที่ของการ
ดาเนินธุรกิจของ อนิวัช แก๎วจานง (2553, หน๎า 3) ที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดซื้อเอาไว๎วํา ธุรกิจจาเป็นต๎องมีการ
จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการดาเนินการผลิตและการขาย รวมถึง การเก็บรักษาสินค๎าที่ธุรกิจจะต๎องเก็บรักษาวัตถุดิบและ
สินค๎าสาเร็จรูปเพื่อบริการให๎แกํลูกค๎า
2. ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ
การสร๎างภาพลักษณ๑ตรายี่ห๎อนั้น ควรทาฉลากหรือบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมที่บํงบอกถึงความเป็นชุมชน
แทรกเข๎าไป ซึ่งมีข๎อแนะนาคืออยําเน๎นผลิตอยํางเดียว ต๎องทาการตลาดควบคูํไปด๎วย เชํนการโฆษณา การสํงเสริม
การขาย สอดคล๎องไปในทางเดียวกับกับหน๎าที่ของการดาเนินธุรกิจของ อนิวัช แก๎วจานง (2553, หน๎า 3) ที่อธิบาย
เกี่ยวกับหน๎าที่ของธุรกิจวําจะต๎องทาหน๎าที่ในการทาโฆษณาสินค๎า โดยธุรกิจมีหน๎าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎บริโภคได๎รู๎จักสินค๎าและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด และยังสอดคล๎องกับทฤษฎีการจัดการธุรกิจเบื้องต๎นของ
ไพรินทร๑ แย๎มจินดา และอุไรวรรณ บุญอาจ (2546, หน๎า 12-14) เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจสมัยใหมํ วําการตลาด
และการขาย ถือเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินงานด๎วยสํวนหนึ่ง เพราะเป็นกระบวนการนาสินค๎าหรือบริการที่
ธุรกิจผลิตขึ้นกระจายไปสูํมือผู๎บริโภค และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Philip Kotler (2000, หน๎า296) ที่วํา
ภาพลักษณ๑ในบริบทของการตลาด เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู๎เกี่ยวกับชุมชนหรือผลิตภัณฑ๑ของชุมชน และภาพลักษณ๑
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จากป๓จจัยหลายประการภายใต๎การควบคุมขององค๑กรธุรกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ๑ที่ชุมชน
ธุรกิจจะสามารถนามาเป็นองค๑ประกอบทางการบริหารจัดการได๎แล๎ว อาจจากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ๑ที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการตลาดให๎ชัดเจนโดยจาแนกเป็น 3 ประเภทด๎วยกันคือ ภาพลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑หรือ
บริการ, ภาพลักษณ๑ตรายี่ห๎อ, และภาพลักษณ๑ของสถาบันหรือชุมชน
3. ด้านภาพลักษณ์องค์กร/ชุมชน
การสร๎างภาพลักษณ๑ชุมชน/ชุมชนมี 2 ลักษณะคือจากภายในและการสร๎างภาพลักษณ๑ภายนอกที่ถือเป็น
ภาพลักษณ๑ของชุมชนแทบทั้งสิ้น ทั้งการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ หรือการทาเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล๎องกับ
วิรัช อภิรัตนกุล (2540, หน๎า 81-83) ที่ได๎จาแนกประเภทของภาพลักษณ๑ชุมชน ออกเป็น 4 ประเภท คือ (1)
ภาพลักษณ๑ของชุมชนที่จะหมายรวมไปถึงด๎านการบริการหรือการจัดการของชุมชนแหํงนั้นด๎วยและความหมาย
รวมไปถึงสินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑ และการบริการ ที่ชุมชนนั้นจาหนํายฉะนั้นจึงมีความหมายคํอนข๎างกว๎างและยัง
รวมถึงตัวหนํวยงาน ธุรกิจ ฝุายจัดการสินค๎า หรือบริการของชุมชนด๎วย (2) ภาพลักษณ๑ของสถาบันหรือชุมชน ซึ่ง
โดยมากมักจะเป็นไปทางด๎านตัวสถาบันหรือชุมชนเพียงอยํางเดียว ไมํรวมถึงสินค๎าหรือบริการที่จาหนําย จึงมี
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ความหมายคํอนข๎างแคบลงมาจากภาพลักษณ๑ของชุมชนเพราะหมายถึงสถาบันหรือชุมชนเพียงอยํางเดียวเทํานั้น
(3) ภาพลักษณ๑ของสินค๎าหรือบริการ (4) ภาพลักษณ๑ที่มีตํอสินค๎าตราใดตราหนึ่ง ที่สํวนมากมักจะใช๎ในด๎านโฆษณา
และการสํงเสริมการจาหนําย และยังสอดคล๎องกับป๓จจัยที่กํอให๎เกิดภาพลักษณ๑ ตามแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล
(2534, หน๎า 153-154) สํวนประกอบที่ทาให๎เกิดภาพลักษณ๑นั้นจะประกอบไปด๎วย พนักงาน, อาคารสถานที่
สกปรก สะอาด, สินค๎า ตรา เครื่องหมาย, การบริการ สะดวก เร็ว ช๎า, การมุํงมั่น และยังสอดคล๎องกับทฤษฎีของ
รวีวรรณ นิพันธ๑ประศาสน๑ (2547, หน๎า 5-6) การดาเนินงานของธุรกิจเพื่อให๎บรรลุผลสาเร็จตามที่ได๎กาหนดไว๎นั้น
ผู๎บริหารต๎องประสานงานและพิจารณาความสอดคล๎ องระหวํางหน๎าที่ในระดับตําง ๆ ที่นามาใช๎ในธุรกิจ โดย
ครอบคลุมหนํวยงานในระดับปฏิบัติการของชุมชนธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย๑ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย๑ การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ โดยองค๑กรธุรกิจ
ควรต๎องให๎ความสาคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย๑อยูํตลอดเวลา
4. ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนควรนาเสนอมูลคําและภาพลักษณ๑ชุมชนผํานบรรจุภัณฑ๑เพื่อสํงเสริมทางการตลาดและการสื่อสาร
ภาพลักษณ๑ของชุมชน อีกทั้งจะเป็นการสร๎างแรงจูงใจในการตัด สินใจเลือกซื้อสินค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับบทบาทและ
หน๎าที่ของการประชาสัมพันธ๑ ตามทัศนะของพรทิพย๑ วรกิจโภคาทร (2540, หน๎า 38) ที่อธิบายวําการสร๎าง
ภาพลักษณ๑ ทาได๎โดยการวางแผนกาหนดขอบเขตภาพลักษณ๑ที่จะสร๎างขึ้น เพื่อกาหนดขอบเขต แบํงแยก
กลุํมเปูาหมายแตํละกลุํม แล๎วควรใช๎วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑รํวมกันเพื่อให๎งานสาเร็จตามเปูาหมาย
นอกจากนี้การทาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมที่งํายตํอการมองเห็นตัวสินค๎า เพื่อปูองกันการแกะเข๎าแกะออกจน
สินค๎าและบรรจุภัณฑ๑ชารุด สอดคล๎องกับ สุนิษา มรรคเจริญ (2553, หน๎า 8) ที่อธิบายถึงบรรจุภัณฑ๑ วําต๎องมี
หน๎าที่ปกปูองคุ๎มครองให๎สินค๎าภายในนั้นให๎ปลอดภัย สะดวกในการใช๎งาน สะดวกในการขนสํงเคลื่อนย๎าย และ
ชํวยในการสํงเสริมการจาหนํายสินค๎าที่อยูํภายใน Veronica L. Zammitto (2005, หน๎า1-2) การแสดงสัญลักษณ๑
ของสินค๎าที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น ด๎วยการใช๎คาวําชุมชน ซึ่งเป็นที่เข๎าใจโดยทั่วไปของสินค๎าชุมชน
และการสื่อสารและข๎อความที่ใช๎ในบรรจุภัณฑ๑ เลือกใช๎คาเป็นจุดขายที่ต๎องการอธิบายถึง ความดี ความงาม การ
อวยพร คาทักทาย จึงแสดงและแฝงให๎เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนที่หวังให๎ผู๎อื่นได๎พบเจอแตํสิ่ง ที่ดี 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 ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งสํวนประกอบทั้งหมดสามารถบํงบอกถึงชื่อตราสินค๎า ลักษณะ
ผลิตภัณฑ๑ ที่บรรจุอยูํภายในได๎ และสามารถแสดงถึงแหลํงที่มาของผลิตภัณฑ๑ได๎ด๎วย
อภิปรายผลการดาเนินงาน
1. การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช สํวนใหญํมี
การรับรู๎เกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม โดยรู๎วําการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมชํวยรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น ชํวยลดปริมาณขยะ สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย และควรมีความคุ๎มคําตลอดอายุการใช๎
งาน เชํน ความทนทาน การซํอมแซมที่งํายยํอยสลายได๎ไปตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย (ณัฐกนก รัต
นางกูร, 2552) เรื่อง การศึกษาป๓จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช พบวําป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคมากที่สุดคือ สินค๎าสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต๎องการในการใช๎งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ และคุณสมบัติของสินค๎าที่ชํว ยในการรักษาสิ่งแวดล๎อมด๎วยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมทาให๎หลายหนํวยงานตระหนักถึงความจาเป็นในการรักษาสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับ
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การรั กษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิ ตภัณฑ๑ทาให๎ ในป๓จจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เชํน งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยกล๎วยสาหรับบรรจุภัณฑ๑
อาหารสาเร็จรูป (บุษรา สร๎อยระย๎า, 2554) มีวัตถุประสงค๑เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใย
กล๎วยสาหรับบรรจุภัณฑ๑อาหารสาเร็จรูปโดยผลการวิจัยพบวํา บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจากเส๎ นใยกล๎วยสาหรับ
บรรจุภัณฑ๑อาหารสาเร็จรูปประกอบด๎วย ซอง กลํองกระดาษ ถ๎วยกระดาษ ถุงกระดาษ ผู๎ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูํในระดับดีมาก มีความเป็นเอกลักษณ๑ สวยงาม โดดเดํน โครงสร๎างของบรรจุภัณฑ๑ดี
เหมาะสมกับการมอบเป็นของฝากหรือของที่ระลึก มีโครงสร๎างที่เหมาะสมตํอการเก็บรักษา เนื่องจากผลิตภัณฑ๑
จากเส๎นใยกล๎วยซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถยํอยสลายได๎งํายผลการวิจัยยังพบวําสอดคล๎องกับงานวิจัย เรื่อง
การศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (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 และมีผลตํอการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม และการที่ผู๎บริโภคจะรับรู๎และเลือกได๎วําสิ่งใดคือบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมนั้น ผู๎บริโภคควรมีความรู๎
เกี่ยวกับกลยุทธ๑และการออกแบบบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม (ศิริวรรณ โพธิ์ทอง, 2558) ซึ่งสอดคล๎องกับผลของ
การวิจั ยที่มีการรั บ รู๎ ไมํแนํ ใจ/ไมํทราบ คํอนข๎างมากเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม
2. ด๎านความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในเขตนครศรีธรรมราช
พบวํา ความตระหนักอยูํในระดับมาก โดยให๎ความตระหนักมากที่สุดเกี่ยวกับการสํงเสริมและสนับสนุนแกํผู๎ผลิ ตที่
ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นป๓ญหาที่สาคัญในการผลักดันให๎เกิดการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดย
ป๓ญหาดังกลําวหลาย ๆ หนํวยงานพยายามที่จะสํงเสริมการใช๎ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติทดแทนพลาสติก โดยชุมชน
ตลาดเพื่อเกษตรกร(องค๑การตลาดเพื่อการเกษตร, 2558) การแสดงความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) และภาพลักษณ๑ที่ดีของ ได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการรํวมรับผิดชอบตํอสังคม ผู๎มีสํวน
ได๎เสียโดยในสํวนของการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล๎อม ด๎านการลดภาวะโลกร๎อน รณรงค๑การทดแทนบรรจุ
ภัณฑ๑ประเภทพลาสติกและโฟม ด๎วยไบโอชานอ๎อย ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่ไมํมีการปลํอยของเสียตั้งแตํกระบวนการ
ผลิตไปจนถึงกระบวนการทาลาย โดยจัดกิจกรรมบริเวณตลาด และขอความรํวมมือจากผู๎ประกอบการชุมชนใช๎
บรรจุ ภั ณ ฑ๑ จ ากไบโอชานอ๎ อ ยทดแทนบรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ ดิ ม บรรจุ ภั ณ ฑ๑ จ ากไบโอชานอ๎ อ ยนี้ เ ป็ น ผลผลิ ต จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่นาวัสดุเหลือใช๎อยํางชานอ๎อยที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตน้าตาลมาผลิต เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นผู๎ผลิตน้าตาลอันดับ 3 ของโลกจึงทาให๎มีชานอ๎อยเหลือจากการผลิตเป็นจานวนมาก จึงมีผู๎ที่คิดนามาผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ๑สาหรับใสํอาหารทดแทนการใช๎กลํองโฟมที่สร๎างป๓ญหากับสิ่งแวดล๎อมและมนุษย๑ในเวลานี้ และ
สอดคล๎องกับงานวิจัย (ณัชชา บางทําไม๎ และชัยสิทธิ์ นวลจันทร๑, 2552) เรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่มี
ตํอสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของนิสิตปริญญาตรีในเขตนครศรีธรรมราช ที่พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํทั้งเพศ
ชายและหญิง มีความตระหนักตํอความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของสินค๎ากํอนการตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของสินค๎าที่ซื้อวําสามารถชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อมได๎จริง คุณภาพดี โดยพฤติกรรมของคนกลุํมนี้ก็จะซื้อและ
ใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเป็นประจาและต๎องการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
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สรุป
ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม พร๎อม
ทั้งประชาสัมพันธ๑สถานที่จาหนํายบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมเพื่อเพิ่มการรับรู๎ของผู๎บริโภคการบรรจุภัณฑ๑กับ
สิ่งแวดล๎อม ประชาชนเริ่มตระหนักถึงป๓ญหาด๎านมลภาวะ ตลอดจนรับรู๎ถึงความจากัดทางทรัพยากรตํางๆ ในขณะ
ที่การบรรจุภัณฑ๑พัฒนาไป แตํยังต๎องคานึงถึงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมด๎วย แนวโน๎มการใช๎กลยุทธ๑การตลาดสีเขียว
ในสํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ๑ จ ะมี ค วามส าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต ภาครั ฐ บาล ควรจะต๎ อ งมี ก ารออก
กฎระเบียบเพื่อเข๎ามากากั บดูแล แก๎ไข ป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ประชาชนยุคใหมํจะหันมาบริโภคสินค๎า
ธรรมชาติมากขึ้นและนิยมใช๎สินค๎าที่มีการบรรจุด๎วยวัสดุธรรมชาติ วัสดุที่มีการนากลับมาใช๎ใหมํ รวมทั้งการใช๎
สินค๎าชนิดเติม ตลอดจนการหลีกเลี่ยง การใช๎สินค๎าหรือบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นในสํวนของ
ผู๎ประกอบการชุมชนก็ควรให๎ความสาคัญกับประเด็นการอนุรักษ๑ธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ เพื่อสิ่งแวดล๎อมให๎มีความหลากหลาย
สอดคล๎องกับการใช๎งานและความต๎องการของผู๎บริโภค
2. ผู๎ประกอบการชุมชนควรมีการฝึกอบรมความรู๎เรื่องบรรจุภัณฑ๑ เพื่อสิ่งแวดล๎อม ฉลาก และสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ เพื่อการพัฒนาความสามารถให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภค
3. หนํ ว ยงานราชการควรให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การตลาดเพื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มและให๎ ก ารสนั บ สนุ น แกํ
ผู๎ประกอบการชุมชนด๎านการพัฒนาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง
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บทสรุป
การบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักศึกษานา
ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการดาเนินชี วิต โดยนาความรู๎ที่ได๎รับจากการ
เรียนรู๎มาปฏิบัติให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎ทั้งในด๎านการลดรายจําย การเพิ่มรายได๎และการมีเงินออม ตามแนวพระ
ราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการระหวําง 16 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแตํการ
วางแผนรํวมกันระหวํางอาจารย๑กั บนักศึกษา กาหนดหัวข๎อโครงงาน การดาเนินโครงงาน ติดตามผลการดาเนิน
โครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดาเนินโครงงาน และสรุปรายงานผลโครงงาน ซึ่งผลที่ได๎จากการบูรณาการการ
เรียนรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา พบวํา นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ร๎อยละ 67.44 นักศึกษานาความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
ดาเนินชีวิตนักศึกษาและครอบครัวมากขึ้น ร๎อยละ 44.77 นักศึกษาสามารถลดรายจํายได๎ร๎อยละ 23.60 นักศึกษา
มีรายได๎ระหวํางเรียนเพิ่มมากขึ้นร๎อยละ 5.82 เมื่อสิ้นสุดโครงงานการลดรายจําย การเพิ่มรายได๎และมีเงินออม
นักศึกษามีเงินออมเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 6.39 สามารถนาโครงงานที่กํอให๎เกิดรายได๎มาทาเป็นอาชีพเสริม ร๎อยละ 10.11
และนักศึกษาสามารถนาเรื่องการลดรายจํายไปเผยแพรํให๎กับในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํร๎อยละ 5
คาสาคัญ : 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

บทนา
การเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการดารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายวิชาที่
สาขาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาที่เลือกเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 209 คน จากหลายสาขาวิชา การเรียนการสอนในสองรายวิชาดังกลําวได๎มีการเรียนการสอนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และมีเงินออม
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการการเรียนการสอน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รํวมทางานเป็น
กลุํม มีกิจกรรมกลุํมที่หลากหลาย และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ด๎วยตนเอง โดยให๎
ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เรียนรู๎จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เข๎าใจงําย ตรงกับความเป็นจริง สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
อยํางได๎ผล ทาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกกล๎าคิดกล๎าทา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร๎างความมั่นใจให๎เกิดขึ้นในตัวผู๎เรียน พร๎อม
กับปลูกฝ๓งจิตสานึก คํานิยมและจริยธรรมที่ถูกต๎องดีงามให๎ผู๎เรียนสามารถจาแนกแยกแยะความถูกต๎องดีงามและ
ความเหมาะสมได๎ ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงได๎สํงเสริมสนับสนุนและจัดสถานที่ใน
การปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "บัณฑิตนักปฏิบัติ"
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่
พระราชทาน เป็นแนวคิดที่ตั้งอยูํบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย การพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไมํประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวเอง ตลอดจนใช๎ความรู๎และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่สาคัญจะต๎องมี “สติ ป๓ญญา และความเพียร” ซึ่งจะนาไปสูํ“ความสุข” ใน
การดาเนินชีวิตอยํางแท๎จริง เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ
ไมํจาเป็นจะต๎องจากัดเฉพาะแตํภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม๎แตํภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย๑ และ
การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ โดยมีหลักการที่คล๎ายคลึงกันคือ เน๎น การเลือกปฏิบัติอยํางพอประมาณ มีเหตุมี
ผล และสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํตนเองและสังคม การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ทรงเข๎าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้นเมื่อได๎พระราชทานแนวพระราชดาริ หรือพระบรมราโชวาทในด๎าน
ตํางๆ จะทรงคานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด๎วย เพื่อไมํให๎เกิดความขัดแย๎งทางความคิด ที่อาจนาไปสูํ
ความขัดแย๎งในทางปฏิบัติได๎ แนวพระราชดาริในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคําใช๎จํายในทุกด๎าน ลดละความฟุุมเฟือยในการใช๎ชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด๎วยความถูกต๎อง ซื่อสัตย๑สุจริต
3. ละเลิกการแกํงแยํงผลประโยชน๑และแขํงขันกันในทางการค๎าแบบตํอสู๎กันอยํางรุนแรง
4. ไมํหยุดนิ่งที่จะหาทางให๎ชีวิตหลุดพ๎นจากความทุกข๑ยาก ด๎วยการขวนขวายใฝุหาความรู๎ให๎มีรายได๎
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายสาคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560; ปรียานุช,
2552)
266

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ดังนั้นจากบทนาดังกลําว สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง ได๎ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าที่ของอาจารย๑ผู๎สอน ด๎วยการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให๎นักศึกษาได๎นา
ความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน เรื่องการ
ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ มีเงินออม และสํงเสริมการเรียนรู๎การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มุํงพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน

วิธีการดาเนินงาน
การวางแผน
1. การวางแผนรํวมกันระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิต
2. สารวจความต๎องการและวิเคราะห๑ความต๎องการของนักศึกษา
3. รํวมกันกาหนดหัวข๎อโครงงาน ระยะเวลาการดาเนินโครงงาน การติดตามผลการดาเนินโครงงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดาเนินโครงงาน และสรุปรายงานผลโครงงาน
4. นักศึกษาเสนอโครงงานที่จะทาเรื่อง การลดรายจําย เพิ่มรายได๎และมีเงินออม
การดาเนินงาน
1. นักศึกษาแบํงกลุํมๆ ละ 5 คน
2. นักศึกษาแตํละกลุํมปรึกษาหาข๎อสรุปในการจัดทาโครงงานการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และมีเงินออม
3. จัดทารายชื่อสมาชิกในกลุํมพร๎อมทั้งแจ๎งรายละเอียดในการทาโครงงานการลดรายจําย การเพิ่มรายได๎
และการมีเงินออม เสนออาจารย๑ผู๎สอน
4. นักศึกษาประชุมเพื่อเตรียมความพร๎อมในการทาโครงงาน พร๎อมทั้งประสานงานอาจารย๑ผู๎สอนเพื่อเบิก
วัสดุอุปกรณ๑บางสํวนในการจัดทาโครงงาน
5. นักศึกษาจัดซื้อวัสดุในการจัดทาโครงงานการลดรายจําย เพิ่มรายได๎และการมีเงินออม
วัสดุอุปกรณ๑ การลดรายจําย ได๎แกํ บัญชีรายรับ-รายจําย ชุดทาน้ายาซักผ๎า ชุดทาน้ายาล๎างจาน และ
พืชที่ปลูกพริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักบุ๎ง ถั่วฝ๓กยาว เห็ดฮังการี มะนาว มะกรูด แค และชะอม
การดาเนินการ
1. อาจารย๑ผู๎สอนให๎ความรู๎เกี่ยวกับการนาปรัชญาเศรษฐกิจมาใช๎ในการดาเนินชีวิต
2. นักศึกษาแตํละกลุํมจัดแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในการจัดทาโครงงาน
3. นักศึกษาดาเนินการจัดทาโครงงาน
4. อาจารย๑ผู๎สอนติดตามผลการดาเนินการจัดทาโครงงานเป็นระยะ
5. นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดาเนินโครงงาน
6. สรุปผลและจัดทารายงานผลโครงงานฉบับสมบูรณ๑สํงอาจารย๑ผู๎สอน
การประเมินผล
1. ติดตามผลจากการประเมินด๎วยแบบสอบถาม
2. การสังเกตพฤติกรรมจากการให๎ความรํวมมือของนักศึกษา
3. ติดตามผลจากผลผลิต
4. ติดตามผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการดาเนินโครงงาน รายงานผลและสรุปผลโครงงาน
5. ดาเนินกิจกรรมการรํวมกันสรุปผลการดาเนินโครงงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนตํอไป
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นาผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ประเมินผลความสาเร็จการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนิน
ชีวิตของนักศึกษา จัดทาสรุปผลและรายงานผลความสาเร็จตํอคณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการ
ดาเนินงานให๎ข๎อเสนอแนะ ป๓ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการสอนเพื่อนาไปปรับปรุงใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนตํอไป
สถานที่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วัน / เดือน/ ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ
16 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน
ด๎านผลผลิต จานวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการดารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 209 คน
ด๎านผลลัพธ๑ ผู๎เรียนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการดารงชีวิต และวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ร๎อยละ 67.44 สามารถนาความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการดาเนินชีวิตและครอบครัวมากขึ้น ร๎อยละ 44.77 นักศึกษาสามารถลดรายจํายได๎ร๎อยละ 23.60
ด๎วยการทาบัญชีรายรับ-รายจําย ทาน้ายาซักผ๎า ทาน้ายาล๎างจาน และปลูกพืชปลอดสารพิษ ได๎แกํ พริก มะเขือ
เปราะ มะเขือยาว ผักบุ๎ง ถั่วฝ๓กยาว มะนาว มะกรูด แค เพาะเห็ดฮังการี สํวนรั้วกินได๎ปลูกชะอม นักศึกษามีรายได๎
ระหวํา งเรี ย นเพิ่ม ขึ้น ร๎ อยละ 5.82 ด๎ว ยการทาโครงงานที่กํ อให๎ เกิ ดรายได๎ ได๎แกํก ารทาแล ะจาหนํายมะมํว ง
แชํอิ่ม ขนมเบเกอรี่ เกี้ยวทอด ยามามํา ข๎าวไขํเจียว ทางานพิเศษระหวํางเรียน การขายสินค๎าออนไลน๑ รับจ๎างพิมพ๑
งาน เป็นต๎น เมื่อสิ้นสุดโครงงานการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ นักศึกษามีเงินออมเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 6.39 และสามารถ
นาโครงงานที่กํอให๎เกิดรายได๎มาทาเป็นอาชีพเสริม ร๎อยละ 10.11 และนักศึกษาสามารถนาเรื่องการลดรายจํายไป
เผยแพรํความรู๎ให๎กับชุมชนตนเอง ได๎ร๎อยละ 5 ด๎วยการทา บัญชีรายรับ -รายจําย ทาน้ายาซักผ๎า ทาน้ายาล๎างจาน
ไว๎ใช๎ในครัวเรือน
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ภาพผลผลิตที่ได๎จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
การนาไปใช้
นักศึกษาได๎นาความรู๎ที่ได๎รับการเรียนการสอนไปใช๎บูรณาการในการดาเนินชีวิตโดยการสนับสนุนแกํ
สมาชิกในครัวเรือนและประชาชนในชุมชนได๎ปฏิบัติด๎านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎มากขึ้น ด๎วยการปลูกผัก
หลากหลายชนิ ด ที่ป ลอดสารพิษ ปลู ก ชะอมหรือพื ช อื่น ๆ ที่บริ โ ภคได๎ รอบรั้ว บ๎ าน การเพาะเห็ ด ไว๎บ ริโ ภคใน
ครัวเรือนสํวนเหลือจากการบริโภคและการใช๎ก็สามารถนาไปจาหนํายในหมูํบ๎านหรือตลาดใกล๎เคียงหมูํบ๎าน หรือ
นามาแปรรูปขาย เชํน เห็ดทอด พริกปุน เป็นต๎น การทาน้ายาล๎างจานและน้ายาซักผ๎าใช๎เองหรือรวมกลุํมสมาชิก
ทาเดือนละครั้ง
การบูรณาการกับงานวิจัย
ผลจากการการเรียนการสอนด๎านเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษา นามาสูํการบูรณาการกับ ทางานวิจัยเรื่อง
แนวทางพัฒนาการสํงเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ๎านไม๎ฝาด อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการสํ งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนและเพื่อทดลองใช๎และประเมินผลแนวทางการสํงเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบ๎านไม๎ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2561
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อภิปรายผล
จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา มี
นักศึกษาจ านวนมากมีความตั้งใจนาความรู๎ที่ได๎รับ เชํน การทายาล๎ างจานและน้ายาซักผ๎ าไปถํายทอดให๎ กับ
ครอบครัวและชุมชนนาไปใช๎ประโยชน๑ในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกพืชสวนครัวปลอด
สารพิษ ชะอมรั้วกินได๎ มะนาว มะกรูด การเพาะเห็ด ไว๎บริโภคในครัวเรือน
จะเห็นได๎วํานักศึกษามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได๎ในอนาคตข๎างหน๎า เนื่องจากนักศึกษามีความ
กระตือรือร๎นและนาความรู๎และวิธีการตํางๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยูํและรายได๎ของนักศึกษาตํอไป

สรุปผล
จากการบูรณาการการเรียนการสอนความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
นักศึกษาได๎นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวด๎วยลดรายจําย เพิ่มรายได๎ มีเงินออม ด๎วยการปลูก
พืชสวนครัวปลอดสารพิษ ชะอมรั้วกินได๎ การเพาะเห็ด การทายาล๎างจานและน้ายาซักผ๎า สาหรับในภาคเรียน
ตํอไป สาขาศึกษาทั่วไปมีแผนการดาเนินงานตํอเนื่องด๎วยการจัดการเรียนการสอนให๎ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎มีความหลากหลาย เน๎นการปฏิบัติการให๎ความรู๎เกี่ยวกั บการผลิตของใช๎ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น เชํน การผลิต
สบูํ ยาสระผม น้ายาขัดห๎องน้า เป็นต๎น

บรรณานุกรม
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2552. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานทรัพย๑สิน
สํวนพระมหากษัตริย๑.
มูลนิธิชัยพัฒนา. (2560). เศรษฐกิจพอเพียง. สืบค๎นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, [ออนไลน๑] จาก
http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-2439.html

270

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย 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
1
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะศิลปศาสตร๑ มทร.ศรีวิชัย
2
อาจารย๑ คณะศิลปศาสตร๑ มทร.ศรีวิชัย
E-mail : ingoakaom@gmail.com

บทสรุป
การถํายทอดองค๑ความรู๎ทางด๎านบริการวิชาการจากหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการและหลักสูตร
สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สูํโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นการทางานภายใต๎ความต๎องการของทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได๎รับ
ประโยชน๑จากกิจกรรมตํางๆที่ได๎จัดขึ้น ทั้งในสํวนของการนาไปใช๎ประโยชน๑ในโรงเรียนตลอดจนการสร๎างรายได๎
และมี ก ารบู ร ณาการกั บ รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งเพื่ อ ให๎ เ ป็ น เวที ฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษากั บ กลุํ ม ชุ ม ชนภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลการดาเนินโครงการพบวํา บรรลุวัตถุ ประสงค๑ที่วางไว๎ โดยผู๎รับบริการสามารถนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ร๎อยละ 94.83 จากกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น และร๎อยละ 95 จากกิจกรรมการ
ผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า ซึ่งการประเมินผลที่ได๎จะนาไปสูํการดาเนินงานทางด๎านบริการวิชาการให๎แกํโรงเรียนในปี
ถัดไป เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนให๎กับโรงเรียนและสามารถดาเนินการภายใต๎วัตถุดิบที่มีในโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ : การถํายทอดองค๑ความรู๎ ทักษะวิชาชีพ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

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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บทนา
บริ ก ารวิ ช าการเป็ น พั น ธกิ จ หลั กส าคัญประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลั ย เพื่ อนาองค๑ ความรู๎แ ละทั กษะ
ทางด๎านวิชาการถํายทอดสูํสังคม โดยคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได๎ให๎
ความสาคัญและดาเนินกิจกรรมตํางๆภายใต๎งานบริการวิชาการมาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับการบริการ
วิชาการแกํสังคม ซึ่งหมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให๎บริการแกํสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมี
พระราชดาริให๎ดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแตํปี พ.ศ.2523 โดยมีพระราช
ประสงค๑เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด๎านอาหาร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา ดาเนินการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 เนื่องจากในหมูํบ๎านไมํมีโรงเรียน
และได๎มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ ได๎แกํ การเกษตร เชํน การปลูกผัก ผลไม๎ การเพาะเห็ด เลี้ยง
ปลา เลี้ยงไกํ เป็นต๎น โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อนาผลผลิตที่ได๎มาเป็นอาหารให๎กับนักเรียนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพ
ทั้งนี้นอกจากครูและนักเรียนในโรงเรียนแล๎วยังมีชาวบ๎านจิตอาสามาชํวยดูแลกิจกรรมทางด๎านการเกษตรของทาง
โรงเรียนด๎วย คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปิดทาการสอนในสาขาตํางๆ
ได๎แกํ สาขาการโรงแรมและการทํองเที่ยว สาขาภาษาตํางประเทศ สาขาคหกรรมศาสตร๑ และสาขาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสํงเสริม ทักษะวิชาชีพให๎กับครู นักเรียนตลอดจนกลุํมแมํบ๎านในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ๎ านบาโรย ตาบลปาดังเบซาร๑ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะทาการสอนพร๎อมฝึ กปฏิบัติ
เกี่ยวกับ “การแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” ซึ่งเป็นผักและผลไม๎ที่ปลูกในโรงเรียนและ “ศิลปะการผูกผ๎า
และการจับจีบผ๎า” เพื่อให๎สมาชิกในโรงเรียนสามารถนาองค๑ความรู๎และทักษะจากการฝึกปฏิบัติไปใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อตนเอง ครอบครัว องค๑กร ชุมชน และพัฒนาไปสูํอาชีพในอนาคต ซึ่งเมื่อมีพื้นฐานทางด๎าน
อาชีพที่มั่นคงแล๎วก็สามารถทาให๎มีรายได๎ เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ซึ่ งเป็นการจัดการความรู๎เพื่ออาชีพเตรียมไปสูํการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตํอไปในอนาคต

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานด๎านบริการวิชาการเพื่อนาไปพัฒนาสูํอาชีพ กลําวคือ สมาชิกในชุมชนสามัคคีกัน มีความ
ซื่อสัตย๑ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุํมองค๑กรในชุมชน ผู๎นามีคุณธรรมมีวิสัยทัศน๑และรับฟ๓งความคิดเห็น
ของสมาชิกในชุมชน สมาชิกมีโอกาสหาความรู๎เพิ่มเติมมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได๎ (สมพันธ๑ , 2547) ในถํายทอดองค๑
ความรู๎ ตํางๆของคณะศิล ปศาสตร๑ ให๎ แกํส มาชิกในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรยครั้งนี้มีการนา
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในกระบวนการทางาน เพื่อให๎สามารถดาเนินโครงการให๎เป็นไปตาม
แผนงานและบรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎
การวางแผนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจาคณะศิลปศาสตร๑และพิจารณาแนวทางในการดาเนิน
โครงการ
2. ลงพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรยเพื่อสารวจความต๎องการของทางโรงเรียน
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3. ประชุมจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต๎องการของทางโรงเรียนและบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
4. ลงพื้นที่ดาเนินโครงการตามแผนงานที่ได๎วางไว๎
การดาเนินงาน
ในการดาเนินงานทางด๎านบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร๑จะมีการทางานอยํางเป็นระบบเพื่อให๎การ
ดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ ดังนี้
1.ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจาคณะศิลปศาสตร๑ ซึ่งทางคณะมีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎การดาเนินงานทางด๎านบริการวิชาการเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจาคณะศิลปศาสตร๑
2. ลงพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อสารวจความต๎องการของ
ทางโรงเรี ยน ทาให๎ทางคณะสามารถน าองค๑ความรู๎ที่มีไปถํายทอดพร๎อมฝึ กปฏิบัติให๎กลุํมผู๎รับบริการสามารถ
นาไปใช๎ประโยชน๑ได๎ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 คณาจารย๑จากคณะศิลปศาสตร๑ลงพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย
เพื่อสารวจความต๎องการของทางโรงเรียน
3. ลงพื้นที่ดาเนินงานตามแผนที่ได๎วางไว๎ โดยมีการนาเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ใน
กระบวนการทางาน ดังนี้
ฝุายบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี ทีมข๎ามสายงาน (CrossFunctional Team) คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะทางานเพื่อมาทางานรํวมกัน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กาหนดขึ้น
ภายใต๎ความเชื่อที่วําการทางานในแตํละเรื่องต๎องอาศัยผู๎เชี่ยวชาญจากหลายๆด๎านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และ
ทางานรํวมกันจึงจะประสบความสาเร็จ (สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน, 2558) ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร๑ได๎มี
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การแตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ โดยเป็นทีมงานที่มีความรู๎และเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในคณะเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมแตํละกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการโดยในปีงบประมาณ 2560 ได๎มีกิจกรรม “การแปรรูป
ผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” โดยหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการ ดังภาพที่ 3 “การผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า” โดย
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 คณาจารย๑และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาอาหารและโภชนาการลงพื้นที่ถํายทอดองค๑ความรู๎
พร๎อมฝึกปฏิบัติให๎กับผู๎รับบริการในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย

ภาพที่ 4 คณาจารย๑และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมลงพื้นที่ถํายทอดองค๑ความรู๎พร๎อมฝึกปฏิบัติ
ให๎กับผู๎รับบริการในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบาโรย
การดาเนินโครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร๑ จะมีฝุายบริการวิชาการประจาคณะคอยเป็น พี่เลี้ยง
(Mentoring) คือ การให๎ คนทางานที่ อยูํ คนละฝุ า ยมาชํ ว ยแนะน าวิ ธีก ารทางาน ชํว ยเหลื อสนับ สนุ น คอยให๎
คาปรึกษาชี้แนะ (สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน, 2558) โดยจะให๎คาปรึกษา แก๎ป๓ญหาและอานวยความ
สะดวกตลอดจนประสานงานระหวํางหนํวยงาน เพื่อให๎การดาเนินงานในแตํละกิจกรรมลุลํวงตามวัตถุประสงค๑ ดัง
ภาพที่ 5
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A

B

ภาพที่ 5 การเป็นพี่เลี้ยงให๎ความชํวยเหลือ ให๎คาปรึกษาและประสานงาน
A : ระหวํางคณะและหลักสูตรสาขา B : ระหวํางคณะและชุมชน
ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํครูและนักเรียนตลอดจนกลุํมแมํบ๎านที่มาชํวยงานใน
โรงเรียน มีการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติจริง (สถาบัน
ถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน, 2558) เมื่อสอนเนื้อหาองค๑ความรู๎ทั้งหมดในเรื่องที่ต๎องการแล๎ว ต๎องมีการปฏิบัติ
เพื่อให๎ มีทั กษะในงานด๎า นนั้ น ๆ สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ได๎ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีก ารด าเนิ นงาน
แบํงเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “การแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น” ได๎แกํ ใบชะมวง มะพร๎าว และกล๎วย โดยแปร
รูปเป็นผลผลิตน้าใบชะมวง ดังภาพที่ 6 วุ๎นในลูกมะพร๎าว กล๎วยฉาบรสตํางๆ ดังภาพที่ 7 ซึง่ เน๎นกลุํมเปูาหมายเป็น
ครู กลุ่มแมํบ๎านและนักเรียน เพื่อให๎สามารถนาผักผลไม๎ซึ่งเป็นผลผลิตพืชที่ได๎จากการปลูกโดยครูและนักเรียนใน
โรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาใช๎ในการบริโภคและสามารถพัฒนาผลผลิตตํอไปเพื่อสร๎าง
รายได๎ให๎แกํโรงเรียนและครอบครัว

ภาพที่ 6 การแปรรูปผลผลิตจากใบชะมวง
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ภาพที่ 7 การแปรรูปผลผลิตจากมะพร๎าวและกล๎วย
กิจกรรมที่ 2 “การผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า” โดยได๎มีการสอนและฝึกปฏิบัติเพื่อให๎สามารถจัดสถานที่
ตํางๆ ภายในโรงเรียน เชํน ผูกผ๎าบริเวณรอบๆโรงเรียน อาคาร เวที ตลอดจนจับจีบผ๎าเพื่อตกแตํงโต๏ะตํางๆ เมื่อมี
งานหรื อ เทศกาลที่ส าคั ญ นอกจากนี้ คณะครู นั ก เรี ย นยั ง สามารถน าความรู๎ ที่ไ ด๎ ไปสร๎ า งรายได๎ ใ ห๎ กั บ ตนเอง
ครอบครัวและโรงเรียนโดยการรับตกแตํงพื้นที่ตํางๆ ทั้งนี้ในการดาเนินโครงการได๎มีการฝึกปฏิบัติโดยแบํงเป็น การ
ผูกผ๎าบริเวณอาคารตํางๆ ดังภาพที่ 8 และการจับจีบผ๎า ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 8 การฝึกปฏิบัติการผูกผ๎าบริเวณรอบอาคาร
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ภาพที่ 9 การฝึกปฏิบัติการจับจีบผ๎า

ผลการดาเนินงานและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการลงพื้นที่เพื่อรับทราบความต๎องการของทางโรงเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมได๎ตรงกับความต๎องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน ทาให๎เกิดความพึงพอใจและสนใจใฝุรู๎ปฏิบัติตามความถนัด สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ได๎
โดยทั้งสองกิจกรรมจะมีผลการประเมินดีในทุกๆด๎าน ดังภาพที่ 10 ซึ่งผลการประเมินแตํละกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ที่วางไว๎
100
98
96
94
92
90
ความพึงพอใจ

ความรู้ความเข้ าใจ

การแปรรูปผลผลิตผักและผลไม้ ในท้ องถิ่น

การนาใช้ ประโยชนน์
การผูกผ้ าและการจับจีบผ้ า

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบร๎อยละของผลการประเมินด๎านตํางๆจากการดาเนินงานของ
กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่นและกิจกรรมการผูกผ๎าและจับจีบผ๎า
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การบูรณาการในการเรียนการสอน
ในการลงพื้นที่เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร๑จะนานักศึกษาไปรํวมโครงการด๎วยทุก
ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให๎เป็นเวทีปฏิบัติจริงของนักศึกษาในรายวิชาที่เรียน โดยนักศึกษาจะทาหน๎าที่ชํวยสอน และมี
อาจารย๑ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎สอนและเป็นพี่เลี้ยงให๎กับนักศึกษานับวําเป็นการดาเนินโครงการทที่มีบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาของแตํละหลักสูตรอยํางแท๎จริง ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
ได้ผลผลิตจากการแปรรูป
นอกจากการนาผลผลิตทางการเกษตรมาเพื่อบริโภคในโรงเรียนแล๎ว เมื่อมีการฝึกปฏิบัติแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเหลํานั้น ทาให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑หลายอยําง เชํน กล๎วยฉาบรสชาติและรูปรํางตํางๆ ซึ่งสามารถนาไป
จาหนํายให๎กับกลุํมผู๎บริโภคภายนอกเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับโรงเรียน และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ มีการ
พัฒ นารสชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็ น นวัตกรรมอาหารแปรรู ป ที่มีการเพิ่มมูล คําผลิ ตภัณฑ๑ทางการเกษตร เพื่อ
ขับเคลื่อนสูํการเป็น Thailad 4.0

สรุป
จากการดาเนินงานถํายทอดองค๑ความรู๎ทางด๎านบริการวิชาการสูํโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ๎านบา
โรย เป็นการทางานภายใต๎ความต๎องการของทางโรงเรียน ซึ่งมี ความหลากหลายในแตํละกิจกรรม และเมื่อติดตาม
ผลหลังการดาเนินโครงการ พบวํา ชาวบ๎านได๎รับประโยชน๑จากกิจกรรมตํางๆที่ได๎จัดขึ้น ทั้งในสํวนของการนาไปใช๎
ประโยชน๑ในโรงเรียน หรือการสร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัว นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยมีโอกาสได๎ฝึกปฏิบัติจริงกับกลุํมชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย จากการสรุปผลการดาเนินโครงการ
พบวํา บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ โดยผู๎รับบริการสามารถนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ร๎อยละ 94.32 จากกิจกรรมการ
แปรรูปผลผลิตผักและผลไม๎ในท๎องถิ่น และร๎อยละ 96 จากกิจกรรมการผูกผ๎าและการจับจีบผ๎า ซึ่งการประเมินผล
ที่ได๎จะนาไปสูํการดาเนินงานทางด๎านบริการวิชาการให๎แกํโรงเรียนในปีถัดไป เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน
ให๎กับโรงเรียนและสามารถดาเนินการภายใต๎วัตถุดิบที่มีในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม
สมพันธ๑ เตชะอธิก. 2547. ศัพท๑พัฒนาเพื่อชุมชนและสังคม. ขอนแกํน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกํน.
สถาบันถํายทอดเทคโนโลยีสูํชมุ ชน. 2558. คูํมือการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา.
15-16. เชียงใหมํ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. 36. กรุงเทพ : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
278

บทความแนวปฏิบัติที่ดี
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(ประสานงานวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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บทสรุป
การจัดการความรู๎ (Knowledge management) คือ กระบวนการสร๎าง การใช๎การแลกเปลี่ยน และ
การจัดระเบียบความรู๎และข๎อมูลในองค๑กร ถือได๎วําเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทและมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนา
องค๑กร เป็นการแบํงป๓นภูมิป๓ญญา เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน คูํมือการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ประสานงาน
วิจัย จัดทาขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงาน ได๎ทางานอยํางราบรื่นและไมํมีอุปสรรค หากวํามีการโยกย๎ายหรือลาออกของ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานรายใหมํสามารถทางานได๎อยํางตํอเนื่อง การถํายทอดคูํมือปฏิบัติงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การทางานทาให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : 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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บทนา
การจัดการความรู๎มีบ ทบาทและความสาคัญอยํางยิ่งในองค๑กร เป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ องค๑กรสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคป๓จจุบัน การเปลี่ยนแปลงโลกการทางาน เกิดการพัฒนาคนและพัฒนา
องค๑กรไปสูํองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ การพัฒนางาน ก็เชํนเดียวกันเป็นสิ่งจาเป็นที่คนในองค๑กรต๎องรํวมกันสํงเสริมให๎มี
การจั ดการความรู๎ในทุกภาระงาน และจากป๓ญหาการทางานที่พบเจอในป๓จจุบันองค๑กรมักจะประสบป๓ญหา
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ เชํน (1) เมื่อมีป๓ญหาในการทางานไมํทราบวําจะไปถามผู๎ที่เกํงในเรื่องนั้นๆ ได๎ที่ไหน (2)
การแบํงป๓ น แลกเปลี่ย นความรู๎ ทาในวงแคบและเฉพาะคนที่ส นิทสนมกันเทํานั้น (3) ไมํได๎ให๎ความสาคัญการ
แลกเปลี่ ย นความรู๎ เ ป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของการท างาน ฉะนั้ น จึ ง ต๎ อ งมี ป๓ ญ หากํ อ นถึ ง จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นและจะ
แลกเปลี่ยนกันเฉพาะเรื่องที่เป็นป๓ญหาเทํานั้น (4) ไมํมีการเผยแพรํความรู๎ที่ได๎จากการไปรํวมประชุม อบรม
สัมมนา ให๎กับผู๎อื่นๆ ที่ไมํได๎ไป (5) การค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการสํวนใหญํใช๎เวลานาน (6) ข๎อมูลที่หาได๎มักจะไมํ
ทันสมัย ไมํสมบูรณ๑หรือไมํตรงตามความต๎องการ (7) การทางานไมํเกิดการตํอยอดงาน ต๎องเริ่มใหมํเสมอ (8) มัก
มีการทางานผิดพลาดเพราะขาดความรู๎ที่ถูกต๎อง (9) ไมํคํอยมีความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆ (10) มีการฝึกอบรมอยําง
เดียว แตํการนาไปใช๎ประโยชน๑เพียงเล็กน๎อยหรือไมํได๎นากลับมาใช๎อีก (11) องค๑ความรู๎อยูํที่ตัวบุคลากร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง เชํน เกษียณอายุ ลาออก ย๎าย เปลี่ยนหน๎าที่ ก็เกิดผลกระทบกับงานและองค๑กร (12) องค๑กรมี
“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” หรือ “Best Practice” แตํไมํนามาใช๎ และไมํเคยนาไปขยายผลให๎กับหนํวยงานอื่น (13)
องค๑กรไมํมีการเก็บรวบรวมประสบการณ๑ที่ได๎จากการทางานโดยเฉพาะการดาเนินโครงการสาคัญ ๆ
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นความสาคัญของการวิจัยที่ชํวยในการ
พัฒนาและตํอยอดองค๑ความรู๎จึงกาหนดเป็นพันธกิจหลัก มีการสนับสนุนให๎อาจารย๑ บุคลากรสายสนับสนุน ทา
วิจัย สร๎างงานประจาให๎เกิดเป็นงานวิจัย สนับสนุนให๎ไปนาเสนอ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เผยแพรํผลงาน
ตีพิมพ๑ลงในวารสารที่ได๎รับการยอมรับจากระดับชาติ และนานาชาติ ประกอบกับการออกประกาศและระเบียบที่
เกี่ย วข๎องกับ งานวิจั ย ของมหาวิทยาลั ย ทาให๎ มักเกิดความเข๎าใจผิ ดในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินการ
ความผิดพลาดในเรื่องเอกสารที่ใช๎ประกอบการทาวิจัย ประกอบกับลักษณะการทางานที่ผํานมาการปฏิบัติงานอยูํ
ที่ตัวบุคลากร(เจ๎าหน๎าที่) เมื่อบุคลากรลาออกจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมํมีผู๎สืบทอดงานตํอ จึงกํอให๎เกิ ดป๓ญหาใน
การทางาน
จากสภาพป๓ญหาดังกลําว ผู๎บริหารคณะศิลปศาสตร๑ จึงได๎มีการกาหนดจัดการองค๑ความรู๎และถํายทอด
เพื่อให๎การทางานเป็นไปอยํางราบรื่น การจัดทาเอกสาร ถูกต๎อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาและ
ภาระในการทางานเป็นอยํางดี และเป็นประโยชน๑กับอาจารย๑ บุคลากร รวมถึงผู๎ที่รับภาระปฏิบัติงานแทน ผลที่ได๎
จากการจัดการความรู๎ครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร๑จะได๎นาไปใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสายสนับสนุนและ
เป็นกระบวนการปฏิบัติให๎แกํอาจารย๑และบุคลากรในการทางานวิจัยตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
การจัดการความรู๎ในครั้งนี้มีวั ตถุประสงค๑เพื่อถํายทอดการรวบรวมความรู๎และจัดการจัดทาเป็นคูํมือข๎อ
ปฏิบัติการทางานวิจัยรวมถึงปฏิทินการทางานวิจัยในชํวงตําง ๆ ตลอดปีงบประมาณ วิธีการในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยการศึกษาจากข๎อมูลเอกสารในอดีต การสัมภาษณ๑ในลักษณะเดี่ยวและกลุํมกับผู๎ที่อยูํในสายงานลั กษณะ
งานเดีย วกัน ทั้งในระดับ คณะและมหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ๑เฉพาะ เรื่อง การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ทั้งในเรื่องเอกสารและกระบวนการในการทางาน
การรวบรวมองค๑ความรู๎ได๎นากรอบแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 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 มีการกาหนดแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประสานงานวิจัย ทาหน๎าที่ ประสานงานวิจัย
ระหวํางนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองคลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยบุคลากรที่
ทาหน๎ าที่ป ระสานงานวิจัย มีป ระสบการณ๑การทางานหลายปี ดังนั้นการสั มภาษณ๑ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ประสาน
งานวิจัยด๎วยกัน ทั้งรายบุคคลและรายกลุํมโดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎ประสานงานวิจัยใน
วิทยาเขตตํางๆ หรือผํานทางโลกโซเชียล เพื่อนามาจัดทาเป็นคูํมือการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 คูํมือการปฏิบัติงานวิจัย

ภาพที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการทางานระหวํางผู๎ประสานงานวิจัย
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
โดยการน าความรู๎ที่ได๎รั บจากข๎อข๎างต๎น มาสกัดความรู๎ผํ านการประชุมการปฏิบัติงานโดยแยกข๎อมูล
ออกเป็นเรื่องตํางๆ ที่ต๎องรับผิดชอบมาจัดทาแผนผังการปฏิบัติงาน ดังนี้
 กระบวนการปฏิบั ติงานเกี่ย วข๎องกับ งานวิจัย ได๎แกํ การรับข๎อเสนอโครงการวิจัยการเบิกจํายเงิน ใน
โครงการวิจัย เป็นต๎น
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 กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวข๎องกับกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร๑ ได๎แกํ การ
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ การตีพิม พ๑ผลงานวิจัยในวารสารที่ได๎รับการยอมรับตาม
เกณฑ๑สกอ.
 กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด๎านศิลปศาสตร๑

ภาพที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสํงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะศิลปศาสตร๑

ภาพที่ 4 การประชุมเตรียมความพร๎อมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด๎านศิลปศาสตร๑
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลผํานทางประสบการณ๑ของนักวิจัย ผู๎ประสานงานวิจัย
ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
282

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

5. การเข้าถึงความรู้
นาคูํมือปฏิบัติงานตํางๆ เผยแพรํความรู๎ผํานทางเว็บเพจคณะและให๎คาปรึกษาและคาอธิบายให๎แกํนักวิจัย

ภาพที่ 5 การให๎คาอธิบายและคาปรึกษาแกํนักวิจัย
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการจัดทาแผนผังการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการกระตุ๎นการทางานวิจัยให๎แกํอาจารย๑
และบุคลากรผํานทางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM

ภาพที่ 6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM ในงานวิชาการและวิจัย
7. การเรียนรู้
ผู๎ประสานงานวิจัยเผยแพรํความรู๎ผํานทางเว็บเพจของคณะ และนามาถํายทอดให๎ผู๎ปฏิบัติงานคนอื่นๆ
รับทราบ
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการจัดการความรู๎ ได๎จัดทาคูํมือการปฏิบัติงาน คาถามที่พบบํอยและการถํายทอด สํงผลให๎
การปฏิบั ติงานวิจั ย ของผู๎ ป ระสานงานวิจั ย มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ขึ้น ถูกต๎อง สามารถให๎ การอธิบายและ
คาปรึกษาแกํนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบจานวนทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ
2558-2560
ตารางแสดงคาถามและคาตอบที่พบบํอยจากงานวิจัย
คาถาม
คาตอบ
1.การยื่นแบบเสนอของบประมาณรายได๎
ประมาณเดือนเมษายน
เดือนไหน
2.การยื่นแบบเสนอของบประมาณแผํนดิน
ประมาณเดือนมิถุนายน
เดือนไหน
3.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑ต๎องสํงจานวนกี่เลํม 6 เลํมพร๎อมแผํนไฟล๑ข๎อมูลจานวน 1 แผํน
4.การขยายเวลาโครงการวิจัยขยายได๎กี่ครั้ง

2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน

5. การขยายเวลาโครงการวิจัยใช๎แบบฟอร๑ม
อะไร

1. นักวิจัยจัดทาบันทึกข๎อความขยายเวลา
พร๎อมระบุเหตุผลในการขยายเวลา
2. จัดทา วจ 3 ด แผนการดาเนินงานสาหรับ
โครงการวิจัย
- ขยายเวลาครั้งที่ 1 ขยายจนถึงเดือน
มีนาคม
- ขยายเวลาครั้งที่ 2 ขยายจนถึงเดือน
กันยายน
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คาถาม
6.การขอรับการสนับสนุนการเดินทางไป
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ณ ตํางประเทศต๎องทาอยํางไร

คาตอบ
จัดทาบันทึกข๎อความตามแบบฟอร๑มที่กองทุนฯ
มหาวิทยาลัยกาหนด สํงถึงสถาบันวิจัยกํอน
วันที่ 15 ของทุกเดือนจะได๎นาเข๎าที่ประชุมใน
วันพุธแรกของเดือนถัดไป เมื่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแจ๎งผลการพิจารณาอนุมัติ รอบันทึก
ข๎อความกลับมาดาเนินการยืมเงินและขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
ณ ตํางประเทศ
7.การขอรับการสนับสนุนการเดินทางไป
จัดทาบันทึกข๎อความตามแบบฟอร๑มที่กองทุน
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติใน สํงเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ และ
ประเทศต๎องทาอยํางไร
มหาวิทยาลัยกาหนด สํงไปยังงานวิจัย คณะ ฯ
เพื่อตรวจสอบ เจ๎าหน๎าที่กองทุนนัดประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา แจ๎งผลการ
พิจารณา นักวิจัยจัดทาสัญญายืมเงิน และรับ
เช็คจากเจ๎าหน๎าที่การเงินกองทุนฯ
ของคณะฯ
**หมายเหตุ หากไมํสามารถให๎นักวิจัยยืมเงิน
ได๎ทันสามารถเดินทางไปราชการโดยกลับมา
เบิกคําใช๎จํายภายหลัง
8. รายละเอียดการแบํงจํายเงินวิจัยกี่งวดและ
คิดอยํางไร

9. ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการวิจัยในแตํละ
งวดทาอยํางไร

10. หากมีป๓ญหาเรื่องการเบิกจําย เชํน ราคา
วัสดุแพงขึ้น สามารถดาเนินการอยํางไรได๎บ๎าง
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การแบํงจํายเงินวิจัยใช๎แบบฟอร๑ม วจ1ด โดย
แบํงออกเป็น 3 งวด วิธีการคิด งวด 1
คิด 50% ของงบประมาณที่ได๎รับสนับสนุน
งวด 2 คิด 40 %ของงบประมาณที่ได๎รับ
สนับสนุน งวด 3 คิด 10% ของงบประมาณที่
ได๎รับสนับสนุน
1. งวดแรก สามารถเบิกได๎หลังจากทาสัญญา
เรียบร๎อยแล๎ว
2. งวด 2 สามารถเบิกได๎เมื่อสํงรายงาน
ความก๎าวหน๎าและทาหลักฐานการเคลียร๑
คําใช๎จํายเงินงวดที่ 1
3. งวด 3 สามารถเบิกได๎เมื่อสํงเลํมรายงาน
ฉบับสมบูรณ๑จานวน 6 เลํม พร๎อมไฟล๑ข๎อมูล 1
แผํน และหลักฐานการเคลียร๑เงินงวดที่ 2
นักวิจัยสามารถแก๎ไข วจ1ด ใหมํ โดยจัดทา
บันทึกข๎อความพร๎อมระบุเหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลงแก๎ไข และ วจ 1ด ฉบับใหมํ
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คาถาม
11. การสรุปปิดโครงการวิจัยต๎องทาอยํางไร

12. กรณีที่โครงการวิจัยต๎องมีการถํายทอด
เทคโนโลยีหรือจัดประชุมและอบรม ต๎อง
ดาเนินการอยํางไร

คาตอบ
1.หลังจากเบิกจํายเงินงวด 3 ภายใน 30 วันนับ
แตํได๎รับเช็ค นักวิจัยต๎องดาเนินการจัดสํง
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)
1. นักวิจัยต๎องดาเนินการจัดทาโครงการยํอย
ภายใต๎โครงการวิจัย โดยใช๎ระเบียบการ
เบิกจํายเชํนเดียวกับการจัดโครงการปกติ

13. คําจ๎างเหมา กรณีจ๎างเหมาบุคคล ใช๎
1. ใช๎แบบฟอร๑ม บก 4231 สาหรับกรณีที่ไมํมี
หลักฐานอะไรในการเคลียร๑การเบิกจําย
ใบเสร็จรับเงิน
ตารางที่1 ตารางแสดงคาถามและคาตอบที่พบบํอย

สรุป
จากการจั ดการความรู๎ การทาแนวปฏิบัติที่ดีจากองค๑ความรู๎ของบุคลากรผู๎ประสานงานวิจัยและจาก
คาปรึกษาของนักวิจัย สกัดองค๑ความรู๎ออกมาเป็นคูํมือในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคูํมือในการปฏิบัติงานให๎แกํ
เจ๎ า หน๎ า ที่ สํ ง ผลให๎ ก ารปฏิ บั ติ ง านนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านลดลง เกิ ด จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมในการถํายทอดความรู๎อยํางตํอเนื่อง ความสาเร็ จของการจัดการความรู๎ครั้งนี้
เกิดขึ้นจากมีวิสั ย ทัศน๑ของผู๎บ ริ ห ารเป็ น แบบอยํางที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ดี สร๎างแรงบันดาลใจในการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ จนทาให๎สามารถนาความรู๎ไปใช๎ได๎จริง สาหรับข๎อเสนอแนะคือ ควรจัดให๎มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เพราะป๓ญหาใหมํๆเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา ป๓ญหาที่แตํละคนประสบมา การรวบรวมแนวคิด
ระดมสมองในการวางแนวปฏิบัติที่ดี ยํอมมีสํวนชํวยทาให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวดเร็ว ถูกต๎อง
มากยิ่งขึ้น
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การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
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 เพ็ชรจารัส2 เพ็ญพักตร แกล๎วทนงค๑3
1,2,3
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทสรุป
การดาเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย พร๎อมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทีย บขั้น ตอน 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
ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ มุํ ง ลดความสู ญ เปลํ า จากการใช๎ ท รั พ ยากร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให๎ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง
ผลการด าเนิ น งานพบวํ า ป๓ จ จุ บั น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร๑ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
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
คาสาคัญ : 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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บทนา
สานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบํงการทางานออกเป็น
3 ฝุาย ประกอบด๎วย ฝุายวิชาการ ฝุายบริหาร และฝุายพัฒนานักศึกษา ประกอบด๎วยสํวนงานยํอย 16 งาน มี
หน๎าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจด๎านตําง ๆ ของคณะฯ ทั้งด๎านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมายที่สาคัญ คือ กระบวนงานบรรลุวัตถุประสงค๑ และเป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานที่วางไว๎ (ประสิทธิผล) บนพื้นฐานของความถูกต๎อง รวดเร็ว และทันตํอเวลา (ประสิทธิภาพ) โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให๎สามารถแก๎ป๓ญหาที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบั ติงานด๎ว ยตัว ผู๎ ปฏิบั ติงานเองหรือรํว มกันคิด พร๎อมทั้งการถํายทอดความรู๎ ความสามารถ
ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํในแตํละบุคคลออกมาเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และ
สร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง ภายใต๎กิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลาย เชํน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรู๎ การสํงเสริมและสนับสนุนให๎ บุคลากรได๎พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง การ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรทาวิจัยสถาบัน การสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารํวมการประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติ สาหรับบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต๎น
เนื่องจากจากสภาพป๓จจุบันทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาเป็นต๎องปรับตัวให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในยุค 4.0 ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตและวิถีการ
ทางาน (รังสิมา โพธิ์ชารี. 2560) ซึ่งผลจาการศึกษาสภาพป๓ญหา หรือระดับความต๎องการขององค๑กรพบวํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎
พร๎อมที่จะเผชิญกับความท๎าทาย มุํงการทางานเป็นทีม รู๎จัก วิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ ค๎นหาแนวทางหรือ
วิธีการใหมํๆ และมีการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ และความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํใน
แตํละบุคคลออกมาเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และสร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให๎
บุคลากรเกิดการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กรเพื่อให๎
การปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สามารถลดป๓ญหาความสูญเสียจากระบบงานเดิม เชํน ความ
ยืดหยุํนในการปฏิบัติงาน ป๓ญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองระยะเวลาในการปฏิบัติง าน การทางานซ้าซ๎อน
ความผิดพลาดในการจัดทาเอกสารอีกด๎วย
จากสภาพป๓ญหา และระดับความต๎องการขององค๑กร ผสมกับองค๑ความรู๎ที่บุคลากรได๎รับจากการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนา จึงเป็นที่มาของการประยุกต๑ใช๎ Google Application มาลดกระบวนการ
ทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
ระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงลดความสูญเปลําจาก
การใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนใน
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเน๎นกระบวนการทางานแบบมีสํวนรํวมของบุคลากร ภายใต๎แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยเริ่มกระบวนการจากการนาผลการปฏิบัติงานของ
ระบบงานเดิมมาปรับปรุง (Act :A) และนาสูํขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) การลงมือปฏิบัติ (Do : D) และการ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check : C) ตามลาดับ และจะเริ่มต๎นสูํกระบวนการ (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่
สิ้นสุด
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วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานดังกลําวเป็นการนาความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น) มาใช๎เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานขององค๑กร โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย พร๎อมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทีย บขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุํงลด
ความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง (ธนายุทธ สิรินุตานนท๑. 2560) และนาไปคานวณหาประสิ ทธิภาพ โดยเริ่ม
กระบวนการจากการนาผลการปฏิบัติงานของระบบงานเดิมมาปรับปรุง (Act :A) และนาสูํขั้นตอนการวางแผน
(Plan : P) การลงมือปฏิบัติ (Do : D) และการตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check : C) ตามลาดับ และจะเริ่มต๎น
สูํกระบวนการ (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่สิ้นสุด (สุธาสินี โพธิจันทร๑. 2560) เพื่อให๎กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน ภายใต๎แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
(Continuous Quality Improvement : CQI) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มกระบวนการ (Act : A)
เริ่มกระบวนการ (Act : A) โดยการรับรู๎ป๓ญหา หรือความต๎องการขององค๑กร
จากสภาพป๓จจุบันทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาเป็นต๎องปรับตัวให๎พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในยุค 4.0 ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งสํงผลตํอวิถีชีวิตและวิถีการ
ทางาน (รังสิมา โพธิ์ชารี. 2560) ซึ่งผลจาการศึกษาสภาพป๓ญหา หรือระดับ ความต๎องการขององค๑กรพบวํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎
พร๎อมที่จะเผชิญกับความท๎าทาย มุํงการทางานเป็นทีม รู๎จักวิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ ค๎นหาแนวทางหรือ
วิธีการใหมํๆ และมีการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ความคิดเชิงวิเคราะห๑ และความคิดเชิงสร๎างสรรค๑ที่มีอยูํใน
แตํละบุคคลออกมาเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และสร๎างสรรค๑หนํวยงานอยํางตํอเนื่อง
นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนให๎บุคลากร
เกิดการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กรเพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สามารถลดป๓ญหาความสูญเสียจากระบบงานเดิม เชํน ความยืดหยุํน
ในการปฏิบัติงาน ป๓ญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ สิ้นเปลืองระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทางานซ้าซ๎อน ความ
ผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร เป็นต๎น
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มกระบวนการ (Plan : P)
เริ่มกระบวนการ (Plan : P) โดยการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎าน
ตํางๆ
ดาเนินการวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎านตํางๆ โดยเลื อกใช๎ SWOT
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ๑ทาให๎องค๑กรทราบจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของ
องค๑กร ผลการวิเคราะห๑ ความเป็นไปได๎ และความพร๎อมของป๓จจัยด๎านตํางๆ พบวํา Google Application เป็น
ซอฟต๑แวร๑เสรี พัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อให๎บริการทางด๎ านการบริหารจัดการภายในองค๑กร โดยมีการรวม
แอปพลิเคชั่นตํางๆ ที่มีความจาเป็นตํอองค๑กร เชํน Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google
Form เป็นต๎น (เพิ่มผล โอนธรรม. 2560) ด๎วยเหตุผลดังกลําว จึงนาความสามารถของ Google Application ซึ่ง
เป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลดกระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร๎อมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอน และ
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ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของระบบงานเดิม และระบบงานใหมํตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน ซึ่งเป็น
แนวคิดที่มุํงลดความสูญเปลําจากการใช๎ทรัพยากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง
ขั้นตอนที่ 3 เริ่มกระบวนการ (Do : D)
เริ่มกระบวนการ (Do : D) โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มา
ลดกระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย พร๎ อมทั้งทาการศึกษาเปรียบเทีย บขั้นตอน 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
ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ มุํ ง ลดความสู ญ เปลํ า จากการใช๎ ท รั พ ยากร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให๎ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํเน๎นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้ (กิตติ ลิ่ม
อภิชาต, 2554; เพ็ญวิสาข เอกะยอ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท, 2555)
1. ประยุกต๑ใช๎ Google Application ในการปฏิบัติงาน โดยผลการประยุกต๑ใช๎ สามารถ
ประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบั ติงาน 7 กิจกรรม ประกอบด๎วย การแจ๎งเตือนกิจกรรม และการจองห๎องประชุมด๎ว ย
Google Calendar การจัดเก็บข๎อมูลด๎วย Google Drive ระบบรับสมัคร และแบบสอบถามออนไลน๑ด๎วย Google
Form ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet และเอกสารงานประกันด๎วย Google Docs
2. เขียนกระบวนการทางานเดิม (Pre-Lean) ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการอยํางละเอียด
พร๎อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวํางขั้นตอน และชํวงเวลาที่ต๎อง
รอในแตํละขั้นตอน โดยใช๎สัญลักษณ๑ดังภาพประกอบที่ 1
3. เขียนกระบวนการทางานใหมํ (Post-Lean) ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการอยํางละเอียด
พร๎อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวํางขั้น ตอน และชํวงเวลาที่ต๎อง
รอในแตํละขั้นตอน โดยใช๎สัญลักษณ๑ดังภาพประกอบที่ 1

รูปที่ 1 สัญลักษณ๑กระบวนการทางาน
4. คานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทางานเดิม และกระบวนการทางานใหมํ โดยใช๎
สูตร ประสิทธิภาพ (%) = (ผลรวมของเวลาที่จาเป็นต้องทา / เวลาทั้งหมด) X 100
5. ทาการเปรี ย บเทีย บขั้น ตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน (นาที) และประสิ ทธิภ าพของ
ระบบงานเดิมและระบบงานใหมํ
ขั้นตอนที่ 4 เริ่มกระบวนการ (Check : C)
เริ่มกระบวนการ (Check : C) โดยการติดตามประเมินผลในประเด็นตําง ๆ เชํน ระดับความพึง
พอใจตํอการใช๎งาน Google Application ป๓ญหาการใช๎งาน เป็นต๎น เพื่อนามาใช๎ในการปรับปรุง หรือเพิ่ม
แนวทางส าหรั บ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ การสร๎ า งงานผํ า นระบบออนไลน๑ กั บ ระบบงาน
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ในองค๑กร โดยนาผลที่ได๎เข๎าสูํกระบวนการเริ่มต๎น (Act :A) อีกครั้งโดยไมํมีที่สิ้นสุด ภายใต๎แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพอยํางตํอเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) โดยรายละเอียดของกระบวนการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได๎ตามสถานการณ๑ โดยพิจารณาผลที่ได๎จาก (Check : C)

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
การประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลดกระบวนการทางาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สามารถสรุปผลการดาเนินงานได๎ดังนี้
1. สามารถประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติงาน 7 กิจกรรม ประกอบด๎วย การแจ๎งเตือนกิจกรรม และการจอง
ห๎องประชุมด๎วย Google Calendar การจัดเก็บข๎อมูลด๎วย Google Drive ระบบรับสมัคร และแบบสอบถาม
ออนไลน๑ด๎วย Google Form ระบบสารบรรณฝุายด๎วย Google Sheet และเอกสารงานประกันด๎วย Google
Docs โดยสามารถนากระบวนการมาเขียนตามแนวทางการบริหารจัดการแบบลีน 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) สามารถสรุปผลเป็นตารางเปรียบเทียบการทางานระหวํางระบบงาน
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
ภาพรว มสามารถชํ ว ยลดขั้ น ตอน และระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น
เฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70 เป็นร๎อยละ 83.68
อภิปรายผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานดังกลําวเป็นการนาความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen เป็นต๎น) มาใช๎เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานขององค๑กร โดยการประยุกต๑ใช๎ Google Application ซึ่งเป็นซอฟต๑แวร๑เสรี มาลด
กระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการดาเนินงาน พบวํา การประยุกต๑ใช๎ Google Application โดย
ภาพรวมสามารถชํวยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้นเฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70
เป็นร๎อยละ 83.68 นอกจากนี้ยังพบวํากระบวนการดังกลําวสํงผลให๎บุคลากรในองค๑กรเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
รู๎จักวิธีการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ และสามารถขับเคลื่อนองค๑กรสูํองค๑กรแหํงการเรียนรู๎
โดยป๓จ จั ยส าคัญที่สํ งผลให๎ การดาเนินงานประสบผลสาเร็จประกอบด๎ว ย 3 ป๓จจัยหลั ก คือ ผู๎ บริห าร
(Leadership) กิจกรรม (Activity) และสภาพแวดล๎อม (Environment) กลําวคือ ผู๎บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให๎ความสาคัญตํอการพัฒ นาบุคลากรขององค๑กร 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 และความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทางานตามหลักแนวคิด
ไคเซ็น การสนับสนุนให๎บุคลากรนาผลงานไปนาเสนอในเวทีตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Show & Share) ภายในคณะฯ เป็นต๎น

สรุป
ผลจาการด าเนิ น งานสํ ง ผลให๎ ค ณะฯ ได๎ แ นวทางส าหรั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดย การ
ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร๎างงานผํานระบบออนไลน๑ กับระบบงานในองค๑กร ซึ่งป๓จจุบันคณะ
มีแนวทางที่ได๎จาการประยุกต๑ใช๎ Google Application รวม 7 แนวทาง สํงผลให๎ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นเฉลี่ยจากร๎อยละ 49.70 เป็นร๎อยละ 83.68 โดยความสาเร็จดังกลําว เป็นผลมาจากการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด๎วยแนวคิด Lean, Kaizen
ซึ่งเป็นต๎นแบบให๎เกิดการพัฒนากระบวนการทางานของบุคลากรอยํางตํอเนื่อง

296

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

บรรณานุกรม
กิตติ ลิ่มอภิชาต. (2554). Lean Implementation in Healthcare. สืบค๎นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก
http://medinfo2.psu.ac.th/lean/file/leanconcept/gen1/23.3.pdf.
ธนายุทธ สิรินุตานนท๑. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด๎วยแนวคิด Lean. สืบค๎นเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560, จาก http://thanayut.com/lean.html
เพ็ญวิสาข๑ เอกะยอ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท๑. (2555). การใช๎หลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
เอกสาร และออกเบขหนังสือด๎วยซอฟต๑แวร๑เสรี กรณีศึกษา สานักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร๑. ใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน (บรรณาธิการ), รวมบทคัดยํอการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13. 1061-1066.
เพิ่มผล โอนธรรม. (2560). ประโยชน๑ Google Apps และการใช๎งาน. สืบค๎นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560,
จาก https://fishingtoyou.wordpress.com/assignment/assignment3/ประโยชน๑-google-appsและการใช๎งาน/.
รังสิมา โพธิ์ชารี. (2560). แนวโน๎มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0. สืบค๎นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560, จาก https://sites.google.com/a/msu.ac.th/rangsima_/education4-0.
สุธาสินี โพธิจันทร๑. (2560). PDCA หัวใจสาคัญของการปรับอยํางตํอเนื่อง. สืบค๎นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560,
จาก http://www.ftpi.or.th/2015/2125.

297

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
Sart Day and Culture of Nakhon Si Thammarat Province
จิราภรณ๑ ถมแก๎ว1 *อมรรัตน๑ ธนาวุฒิ2 *นารียา แข็งแรง3 *เดชนรินทร๑ ตะปินา4 *ศุภชัย ทองเพ็ง5
สาขาระบบสารสนเทศ1*บริหารงานทั่วไป2-5*คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
* Corresponding author: nareeya_wai@hotmail.com
Jiraporn Thomkaew1*Amonrat Tanawut2* Nareeya Khaengraeng 3*
Datnarin Tapina4*Suppachai Thongpeng 5
Information System1,General Admimistration2-5, Faculty of Management Technology,
Rajamangala University of technology Srivijaya,
Nakhonsithammarat Province

บทสรุป
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ๑ โดยมี
การผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาในภายหลัง มีจุดมุํงหมายสาคัญเพื่อแสดงถึงความกตัญ๒ูกตเวทีด๎วย
การทาบุญอุทิศสํวนกุศล ไปให๎แกํดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ลํวงลับ ชาวนครศรีธรรมราชถือวําประเพณี
สารทเดือนสิบเป็นประเพณีสาคัญของท๎องถิ่นและเป็นงานบุญที่สาคัญ ซึ่ง ถือวํา เป็น วันที่พ ญายมปลํอ ยตัว ผู๎ที่
ลํวงลับไปแล๎วที่เรียกวํา “เปรต” ให๎ขึ้นมาจากนรก และจะเรียกตัวกลับไปนรกตามวันที่กาหนด เหตุผลสาคัญ
คือ เป็นไปตามคติความเชื่อที่มีสืบ ตํอกัน มาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธ รรมราช มีความเชื่อกันวํา
บรรพบุรุษอันได๎แกํ ปูุยํา ตายาย และญาติพี่น๎องที่ลํวงลับไปแล๎วหากทาความชั่วจะตกนรก
คาสาคัญ : 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
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บทนา
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช๎านานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อที่วําลูกหลานจะต๎องทาบุญไปให๎กับบรรพบุรุษผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว และได๎รับการ
ปลํอยดวงวิญญาณมารับเอาสํวนบุญสํวนกุศลจากลูกหลาน โดยประเพณีบุญสารทเดือนสิบจะมีระยะเวลาประมาณ
15 วัน ชํวงเวลาตั้งแตํวันแรม 1 ค่า เดือน 10 ถึงวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ในวันแรม 1 ค่า เดือน 10 เชื่อวําเป็น
วันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได๎รับการปลํอยดวงวิญญาณให๎กลับมารับสํวนบุญสํวนกุศลวันแรก หรือที่ชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกวํา วันรับตายาย หรือวันบุญเล็ก ลูกหลานจะนาอาหารไปถวายพระทาบุญที่วัดแตํ
ไมํได๎มีพิธีกรรมมากเหมือนกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10 เพราะเชื่อกันวําวันแรม 15 ค่า เดือน 10 เป็นวันทาบุญ
ใหญํหรือที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกวํา วันสํงตายาย จะมีพิธีกรรมมากกวําการทาบุญเล็ก เชํน การยกหฺมฺ
รับ การชิงเปรต การแขํงขันปีนเสาน้ามัน การบังสุกุล เป็นต๎น [1]
การจัดหฺมฺรับ
[2] การจัดหฺมฺรับหรือการยกหฺมฺรับ เป็นการนาข๎าวของ อาหารแห๎งรวมถึงสิ่งของสาคัญตํางๆ ที่เชื่อ
วําเป็นสิ่งของจาเป็นที่บรรพบุรุษต๎องการ เชํน ข๎าวสาร หอม กระเทียม น้ามัน ผั ก ปลาแห๎งหรือปลาเค็ม ยารักษา
โรค เงิน เป็นต๎น บรรจุใสํภาชนะ เชํน กระจาด กระบุง ถาด เป็นต๎น และที่สาคัญคือขนม 5 อยํางตามประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบคือ
[5] ขนมพอง เป็นขนมที่ทามาจากข๎าวเหนียว โดยนาข๎าวเหนียวมาแชํน้าไว๎ 1 คืน จากนั้นนามานึ่งให๎
พอข๎าวเหนียวสุก และนาข๎าวเหนียวที่นึ่งสุกแล๎วมาอัดลงในพิมพ๑แบบตํางๆ ตามที่ต๎องการหรือที่ชาวภาคใต๎เรียก
กันวํา เขี่ยพอง บางคนอาจจะทาเป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปหัวใจ แล๎วแตํความต๎องการ เมื่อตากแดดจนแห๎ง
แล๎วก็นามาทอดหรือที่เรียกวํา สํ ายพอง (เนื่องจากเวลาทอดต๎องมีการสํายพองอยูํตลอดเวลาเพื่อไมํให๎พองไหม๎)
โดยมีความเชื่อวําขนมพองเปรียบเสมือน เรือหรือแพ เป็นยานพาหนะที่สํงไปให๎กับบรรพบุรุษได๎ใช๎สาหรับการ
เดินทาง
[6] ขนมลา เป็นขนมที่ทามาจากแปูงข๎าวเจ๎าผสมกับน้าตาลเคี่ยวจนเหนียวและแดงและนาไปทอด
บนกระทะที่เดือดพอประมาณ ในกระทะนั้นให๎ทาน้ามันผสมกับไขํแดงเล็กน๎อยเพื่อปูองกันแปูงติดกระทะ ใน
ขั้นตอนการหยอดแปูงที่จะทอดลานั้นจะใช๎ภาชนะที่เจาะเป็นรูขนาดเล็กๆ จานวนหลายๆ รู เพื่อเส๎นขนมลาจะได๎มี
ความสวยงาม โดยมีความเชื่อวําขนมลาเปรียบเสมือนเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํมให๎บรรพบุรุษได๎ใช๎สาหรับการแตํงกาย
[7] ขนมบ้า เป็นขนมที่ทามาจากแปูงข๎าวเหนียวผสมกับมันเทศสุกบดละเอียด ป๓้นเป็นแผํนเล็กขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 5 เซนติเมตรและให๎มีขนาดบาง (เนื่องจากถ๎าป๓้นให๎มีลักษณะหนาตอนทอดแปูงจะไมํสุก
และอมน้ามัน) และนาไปทอดในน้ามันเดือดจนมีสีแดงจากนั้นนาไปคลุกกับงาขาว โดยมีความเชื่อวําขนมบ๎าจะ
เปรียบเสมือนลูกสะบ๎า สาหรับใช๎เป็นของเลํนสะบ๎าในชํวงตรุษจีนและสงกรานต๑
[8] ขนมดีซาหรือขนมเจาะหูหรือขนมเจาะรู เป็นขนมที่ทามาจากแปูงข๎าวเจ๎าผสมกับน้าตาล และ
ต๎องใช๎เวลาในการนวดและหมักแปูงประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง จากนั้นนาแปูงมาป๓้นเป็นรูปวงกลมและเจาะรูตรง
กลางเหมือนขนมโดนัท และนาไปทอดในน้ามันเดือดจนแปูงมีสีแดง โดยมีความเชื่อวําขนมดีซาหรือขนมเจาะหู
เปรียบเสมือนเงินหรือเบี้ย เนื่องจากขนมเจาะหูมีลักษณะคล๎ายๆ กับเบี้ยในสมัยกํอน ให๎บรรพบุรุษใช๎สาหรับการใช๎
สอย
[9] ขนมไข่ปลาหรือขนมกง เป็นขนมที่ทามาจากแปูงข๎าวเหนียมผสมกับน้าตาลเคี่ยว และป๓้นเป็นเส๎น
ยาวๆ คล๎ายกับไขํปลาจากนั้นนาไปทอดในน้ามันเดือนและนาไปคลุกกับแปูง โดยมีความเชื่อวําขนมไขํปลาหรือ
ขนมกงเปรียบเสมือนเครื่องประดับ ให๎บรรพบุรุษใช๎สาหรับการตกแตํงประดับการแตํงกาย
เมื่อจั ดหฺ มฺรั บ เสร็ จ และน าไปทาบุญที่วัดนั้น เมื่อไปถึงบริเวณวั ดก็จะมีพิธีการแหํ หฺ มฺรับไปรอบๆ
บริเวณอุโบสถหรือบริเวณวัด โดยหฺมฺรับที่จัดนี้ต๎องให๎สามารถยกทูนไว๎บนศีรษะในขณะที่เดินแหํได๎ด๎วย
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การชิงเปรต
เปรต ตามความเชื่อของชาวภาคใต๎คือผี หรือดวงวิญญาณที่มีรูปรํางสูง ผอม เนื่องจากเปรตพวกนี้อยูํ
อยํางอดอยาก ไมํมีอาหารให๎กิน ซึ่งเปรตสามารถแบํงออกได๎หลายประเภท เชํน ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือเปรตที่มี
ชีวิตอยูํได๎จากอาหารที่มนุษย๑เซํนไหว๎ไปให๎ หรือกุณปาสเปรต คือเปรตที่มีชีวิตอยูํได๎ด๎วยการกินซากศพคนหรือสัตว๑
เป็นอาหาร เป็นต๎น ประเพณีการชิงเปรตเป็นกิจกรรมทางด๎านความเชื่ออยํางหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยให๎ลูกหลานนาอาหารทั้งคาวและหวาน รวมถึงขนมทั้ง 5 อยํางตามประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นาไปวางไว๎บน
ศาลาหรือที่ชาวบ๎านเรี ยกกันวํา หลาเปรต เมื่อถึงเวลาที่พระกาลังฉันเพลก็จะให๎ลูกหลานได๎รํวมกันชิงเปรตเพื่อ
สร๎างความสนุกสนานให๎กับลูกหลาน โดยมีความเชื่อวําถ๎าลูกหลานของบรรพบุรุษคนใดสามารถชิงเปรตได๎บรรพ
บุรุษก็จะมีของติดมือกลับไปด๎วย[1][3][4]
การสวดบังสุกุล
[1] การสวดบังสุกุลเป็นพิธีกรรมที่เชื่อวําเป็นการสวดอุทิศสํวนบุญกุศลไปให๎กับบรรพบุรุษผู๎ที่ลํวงลับ
ไปแล๎ว ซึ่งนิยมทากัน 2 แบบคือ 1) ลูกหลานจะนิมนต๑พระสงฆ๑มาทาการสวดบังสุกุลที่บ๎าน และ 2) การสวด
บังสุกุลที่วัดหลังจากพระฉันเพลเสร็จและพิธีกรรมอื่นๆ เสร็จสิ้น โดยลูกหลานจะนารูปถํายของบรรพบุรุษมารํวม
ฟ๓งในพิธีบังสุกุลด๎วย หรือใช๎วิธีการเขียนชื่อบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับไปแล๎วในกระดาษจากนั้นเมื่อพระทาพิธีสวดบังสุกุล
เสร็จก็จะทาการเผากระดาษนั้น
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่สาคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในทุกๆ ปี เมื่อถึง
ชํว งประเพณีบุ ญสารทเดื อ นสิ บ ลู ก หลานที่ อ อกไปท างานไกลบ๎ านหรือ ตํ างจัง หวัด จะต๎ องเดิน ทางกลั บ มายั ง
ภูมิลาเนาของตนเองเพื่อมารํวมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพราะถือวําเป็นการทาบุญใหญํที่ลูกหลานจะต๎อง
ชํวยกันทาบุญอุทิศสํวนบุญกุศลไปให๎กับบรรพบุรุษ และจะได๎รํวมกันสืบสานประเพณีนี้ไว๎ให๎กับลูกหลาน ในรุํน
ตํอไปได๎
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ให๎ความสาคัญกับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดให๎เป็นภารกิจหลักของการทางานด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได๎เป็นสํวนหนึ่งในการชํวยกันสืบ สานและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต๎ ซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปที่
ชํวยกันสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบแล๎ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได๎ให๎ความสาคัญกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบด๎วยเชํนกัน และได๎รํวมสืบสาน
ประเพณีดังกลําวโดยการจัดกิจกรรมสาหรับให๎นักศึกษาได๎รํวมกันสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด๎วย การแขํงขันจัดหฺมฺรับ และการประกวดเปรต และการแหํหฺมฺรับ ซึ่งได๎รับความ
สนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก เนื่องจากนักศึกษาบางคนไมํได๎มีภูมิลาเนาอยูํในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไมํ
เคยเห็ น และไมํเคยเข๎ารํ วมประเพณีบุ ญสารทเดือนสิ บมากํอน นอกจากการจัดกิจกรรมเหลํ านี้แล๎ ว ทางคณะ
เทคโนโลยีการจัดการยังได๎จัดบอร๑ดประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับประเพณีบุญสารทเดือนสิบให๎นั กศึกษาและบุคคลกร
ของคณะได๎ศึกษาอีกด๎วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎รํวมกันสืบสานและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต๎
2. เพื่อเผยแพรํการจัดกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของขนมที่ใช๎ในการจัดหฺมฺรับ
4. เพื่อเป็นการทาบุญให๎กับบรรพบุรุษและญาติที่ลํวงลับไปแล๎ว
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วิธีการดาเนินการ
บทความประเพณีบุญสารทเดือนสิบนี้ มีการศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับการ
จัดหฺมฺรับและประเภทของเปรต โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎มาชํวยในการดาเนินการซึ่งประกอบไปด๎วย 7
ขั้นตอนและรํวมกับการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA ดังนี้
1. การค๎นหาความรู๎ เป็นขั้นตอนของการทบทวนการทางานในปีที่ผํานมาและวางแผนการดาเนินงาน
ในปีป๓จจุบัน โดยการนาผลจากการดาเนินงานในปีที่ผํานมา ป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผําน
มา พบวําในปีที่ผํานมานักศึกษาทางานไมํทันตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากในการแขํงขันจัดหฺมฺรับ กาหนดให๎ใช๎
เวลาในการแขํงขันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และไมํอนุญาตให๎ทาการประกอบอุปกรณ๑ ใดๆ มากํอนการแขํงขัน ประกอบ
กับในปีที่ผํานมานักศึกษายังขาดทักษะในการจัดหฺมฺรับและเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่ใช๎สาหรับการแขํงขันยากเกินไป
การดาเนินงานในครั้งนี้จึงนาผลจากปีที่ผํานมามารํวมพิจารณาด๎วย
2. การสร๎ างและแสวงหาความรู๎ เป็นการศึกษาข๎อมูล ที่เกี่ยวกับประเพณีบุ ญสารทเดือนสิ บ เชํน
ความสาคัญและความเป็นมาของประเพณี พิธีกรรม หลักการปฏิบัติเป็นอยํางไร มีวัสดุและวัตถุดิบที่ต๎องใช๎ได๎แกํ
อะไรบ๎าง ประเภทของเปรตในแบบตํางๆ รวมถึงการศึกษากฎเกณฑ๑การแขํงขันจัดหฺมฺรับและเปรต เกณฑ๑การให๎
คะแนนในการแขํงขัน เป็นต๎น
3. การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นขั้นตอนของการการเลือกรูปแบบหฺมฺรับและประเภทของเปรต ใน
การแขํงขันจะไมํกาหนดรูปแบบในการจัดหฺมฺรับและประเภทของเปรต โดยให๎สิทธิ์กับผู๎เข๎าแขํงขันสามารถเลือก
รูปแบบได๎ตามต๎องการ แตํจะต๎องปฏิบัติตามเกณฑ๑ที่ผู๎จัดการแขํงขันกาหนด ดังนั้นผู๎เข๎าแขํงขันจึ งต๎องเลือกใช๎วัสดุ
อุปกรณ๑และวัตถุดิบให๎ถูกต๎องตามที่กาหนด และต๎องเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่สวยงาม สร๎างสรรค๑ และใช๎เวลาในการ
จัดได๎ทันตามเวลาที่กาหนด และเตรียมนาเสนอแนวความคิดสาหรับหฺมฺรับและเปรตของทีมตนเอง รวมไปถึงการ
มอบหมายหน๎าที่ ในการแขํงขันจัดหฺมฺรับ กาหนดให๎สามารถแขํงขันได๎เป็นทีมๆ ละไมํเกิน 5 คน ดังนั้นในทีมจึง
ต๎องมีการวางแผนในการแบํงหน๎าที่รับผิดชอบ เชํน รับผิดชอบในการแกะสลัก พับลาเป็นรูปตําง จัดดอกไม๎ จัด
ตกแตํงหฺมฺรับ เป็นต๎น รวมไปถึงมีการวางแผนในการซ๎อมการจัดหฺมฺรับกํอนที่จะมีการแขํงขันอีกด๎วย
4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู๎ ในขั้นตอนนี้หลังจากสมาชิกในทีมได๎มีการแบํงหน๎าที่ความ
รับผิดชอบและได๎มีการซ๎อมการจัดหฺมฺรับกํอนการแขํงขันแล๎ว เมื่อเวลาที่ปฏิบัติจริงในวันแขํงขัน สมาชิกในทีมก็
แบํงกันทางานตามหน๎าที่ที่ตนเองได๎รับมอบหมาย และเมื่อสมาชิกคนใดทางานในหน๎าที่ ที่ของตนเองเสร็จกํอนก็จะ
ชํวยสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ด๎วย
5. การเข๎าถึงความรู๎ เมื่อมีการจัดหฺมฺรับเสร็จแล๎วผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องมีการนาเสนอแนวคิดและความ
เชื่อเกี่ยวกับหฺมฺรับของตนเอง และในสํวนของการประกวดเปรต ผู๎เข๎าประกวดก็ต๎องนาเสนอแนวคิดด๎วยเชํนกัน
เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํ วมกิจกรรมได๎ทราบถึงแนวความคิดและที่มาของหฺมฺรับและเปรตที่จัดขึ้น และเมื่อได๎ปฏิบัติตาม
แผนงานที่ได๎วางไว๎และมีการมอบหมายหน๎าที่กันอยํางชัดเจน สํงผลให๎การปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามแผนที่วางไว๎
ร๎อยละ 90
6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นขั้นตอนของการทบทวนผลของการปฏิบัติงาน จากการแขํงขัน
จัดหฺมฺรับในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว๎ร๎อยละ 90 เนื่องจากผู๎เข๎าแขํงขันเลือกรูปแบบหฺมฺรับที่คํอนข๎างใหญํ
และมีรายละเอียดเยอะจึงทาให๎เวลาในการจัดทาคํอนข๎างกระชั้นชิด รวมไปถึงการยกหฺมฺรับที่จัดแขํงขันไว๎บนศีรษะ
คํอนข๎างที่จะทาได๎ยาก ในปีถัดไปจึงต๎องนาผลนี้ไปใช๎ประกอบการวางแผนการดาเนินงานตํอไป
7. การเรียนรู๎ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการแขํงขันจัดหฺมฺรับและการประกวดเปรต ทางคณะฯ ได๎เปิด
โอกาสให๎นักศึกษาได๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ระหวํางนักศึกษาที่เข๎ารํวมการแขํงขัน
นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมและนักศึกษาที่ไมํได๎เข๎ ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และ
ยังสามารถนาผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปใช๎ประกอบการตัดสินใจสาหรับการดาเนินงานในครั้งตํอไปได๎
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ผลการดาเนินการ
จากผลการดาเนินงานโดยการนากระบวนการจัดการความรู๎รํวมกับการดาเนินงานแบบ PDCA
มาใช๎สาหรับการทางาน พบวํา จากขั้นตอนการวางแผน (P) ทาให๎นักศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบหฺมฺรับและเปรต
ที่จะใช๎สาหรับการแขํงขันได๎ รวมไปถึงมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการแขํงขัน เชํน กระจาด ขนมสาหรับ
งานบุญสารทเดือนสิบทั้ง 5 ชนิด กรรไกร อาหารแห๎ง เป็นต๎น รวมไปถึงลักษณะการแตํงกายของเปรตและแนวคิด
ที่จะนาเสนอในการประกวดเปรต และเมื่อได๎มีการประชุมวางแผนแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เข๎าแขํงขัน
พบวํามีนักศึกษาในทีมที่มีความสามารถในการแกะสลักผักและผลไม๎ จึงมอบหมายให๎นักศึกษาทาหน๎าที่แกะสลัก
ของตกแตํงหฺมฺรับ
เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ (D) พบวําผลการปฏิบัติงานสามารถดาเนินการตามแผนที่
วางไว๎ได๎ร๎อยละ 90 ซึ่งผลจากการแขํงขันจัดหฺมฺรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการได๎รับรางวัลชนะเลิศ จาก
ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันทั้งหมด 8 ทีม ได๎มีการเผยแพรํการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบดังกลําวผําน
ทางหนังสือพิมพ๑สยามรัฐ และวารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการเผยแพรํผลงานนักศึกษา
สํวนของการประกวดเปรต นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 8 ทีม เนื่องจากผู๎เข๎าแขํงขันยังขาดทักษะในการนาเสนอแนวความคิดเรื่องเปรตใน
รูปแบบที่ตนเองเลือก
นอกจากการได๎รับรางวัลจากการแขํงขันแล๎ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการยังได๎รํวมสืบ
สานประเพณีบุญสารทเดือนสิบรํวมกับเครือขํายสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได๎เข๎ารํวม
ขบวนแหํหฺมฺรับของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณสนามหน๎าเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทาให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎เรื่องประเพณีบุญสารทเดือนสิบมากขึ้น
ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมคนอื่นๆ ให๎ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอยํางดี
สรุปผลและอภิปราย
การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของคนไทยนั้นไมํสามารถทาได๎
เพียงใครคนใดคนหนึ่ง จาเป็นต๎องรํวมมือกันหลายๆ ฝุาย หลายๆ สํวนงาน ดังเชํนการสืบสานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบนี้จาเป็นต๎องให๎เยาวชนที่เป็นคนรุํนหลังได๎ชํวยกันสืบสานตํอไป ดังนั้นสถานศึกษาจึงถือเป็นสํวนสาคัญที่
จะชํวยให๎เยาวชนได๎รํวมกันสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย โดยการจัดให๎มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยรํวมกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษาได๎
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บทสรุป
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพด๎วยถุงพลาสติก LDPE สาหรับการจัดการของเสียอินทรีย๑เพื่อ
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเกษตรตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค๑เพื่อนามูลสัตว๑มา
ผลิตแก๏สชีวภาพเป็นพลังงานความร๎อนในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือน
และเป็นการสร๎างพลังงานทางเลือกแกํชุมชน การดาเนินโครงการการถํายทอดเทคโนโลยี องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการ
ผลิตแก๏สชีวภาพจะใช๎ถุงหมักแบบพลาสติก LPDE ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศก๑เมตร โดยที่ผู๎เรียนรู๎จะได๎ฝึกทักษะ
ขั้นตอนในการผลิตแก๏สชีวภาพ หลังจากการถํายทอดเทคโนโลยีสํงผลให๎ชุมชนสามารถผลิตแก๏ สชีวภาพได๎ ลด
คําใช๎จํายในการใช๎แก๏สหุงต๎มในครัวเรือน การใช๎นาทิ้งหลังจากกระบวนการหมักเป็นปุ๋ยในการเกษตรสามารถลด
คําใช๎จํายในการใช๎ปุ๋ยเคมีประมาณ 33% และยังทาให๎ได๎ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และชํวยลดมลภาวะจาก
กลิ่นเหม็นของมูลสัตว๑รวมทั้งแมลง ทาให๎ชุมชนมีสภาพแวดล๎อมดีขึ้น
คาสาคัญ : 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

บทนา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แก๏ ส ชี ว ภาพด๎ ว ยถุ ง พลาสติ ก LDPE เพื่ อ ผลิ ต แก๏ ส ชี ว ภาพ เป็ น เทคโนโลยี ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีสํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการถํายทอดเทคโนโลยี
ผํานทางคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งลักษณะของแก๏สชีวภาพ หรือ ไบโอแก๏ส คือ
แก๏สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการยํอยสลายสารอินทรีย๑ โดยจุลินย๑ทรีภายใต๎สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน
ในขณะที่เกิดการยํอยสลายของเสียอินทรีย๑ เชํน มูลสัตว๑ เศษอาหาร เศษผักและผลไม๎ เป็นต๎น จะเกิดก๏าซขึ้นซึ่ง
สํวนใหญํเป็นก๏าซมีเทน รองลงมาเป็นก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และก๏าซอื่นๆ ก๏าซมีเทนเป็น
ก๏าซที่มี มากที่ สุ ด มี คุณ สมบั ติ ไมํ มีสี ไมํ มีก ลิ่ น และติ ดไฟได๎ เบากวํา อากาศ แตํที่ มีก ลิ่ น เหม็น นั้น เกิ ดจากก๏า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด๑ หรือ “ก๏าซไขํเนํา” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล๎วกลิ่นเหม็นจะหมดไป สามารถนาก๏าซมีเทนสามารถนามา
เป็นก๏าซหุงต๎มแทนแก๏ส LPG และน้ าหมักชี วภาพเป็นปุ๋ยบารุงพืช ซึ่งจากการดาเนินโครงการการถํายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพจากถุง LDPE ระดับครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง จานวน 16 บํอ ในปีงบประมาณ 2559 (สุปราณี วุํนศรี และคณะ, 2559) และในชุมชนตาบลคลองลุ
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จานวน 24 บํอ ในปีงบประมาณ 2560 (สุปราณี วุํนศรี และคณะ, 2559) พบวํา การ
จัดการขยะอินทรีย๑และมูลสัตว๑ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยการผลิตแก๏สชีวภาพสาหรับใช๎ในครัวเรือนนั้นมีประโยชน๑
ตํอชุมชนในการลดรายจํายด๎านพลังงาน ลดรายจํายในการซื้อปุ๋ยเคมี เพิ่มรายได๎ มีความปลอดภัย ชํวยลดป๓ญหา
ผลกระทบทางด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพได๎เป็นอยํางดี
จากการดาเนินโครงการที่ผํานมาได๎รับการตอบรับที่ดีมากจากชุมชน เนื่องด๎วยเทคโนโลยีการผลิตก๏าซ
ชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE โดยใช๎ของเสียจากขยะอินทรีย๑และมูลสัตว๑เป็นการเพิ่มความยั่งยื นให๎กับชุมชน ซึ่ง
จากการศึกษาชุมชนตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เชํน การทาสวนยางพารา การทาประมง การปลูกผัก และเลี้ยงสัตว๑ เป็นต๎น ประชากรบางสํวนจะประกอบอาชีพ
มากกวําหนึ่งอาชีพ คือ อาชีพประมง ทาการเกษตรกรรมและเลี้ย งสัตว๑รํวมด๎วย ชุมชนยังไมํมีการจัดการขยะ
อินทรีย๑ที่ถูกวิธี ป๓ญหามูลสัตว๑ตามถนนสาธารณะ คําใช๎จํายด๎านพลังงานหุงต๎มระดับครัวเรือนสูง และราคาปุ๋ย
สาหรับปลูกพืชสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ป๓ญหาให๎กับชุมชนให๎มีความรู๎ในด๎านการจัดการขยะอินทรีย๑และแก๎ป๓ญหา
เรื่องมูลสัตว๑ได๎อยํางถูกวิธี การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะทาให๎ชุมชนเป็นชุมชนที่นําอยูํ มีการจัดการขยะอินทรีย๑ที่ถูกวิธีและเกิดประโยชน๑ ทาให๎มีความมั่นคงทางด๎าน
พลังงาน และเป็นชุมชนเกษตรที่มีความยั่งยืน
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วิธีดาเนินงาน
1. การวางแผน
ลงพื้นที่สารวจความพร๎อมและความต๎องการของชุมชน ปรึกษากับทีมบริหารของชุมชนพร๎อมอธิบาย
เทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพ เยี่ยมชมบํอแก๏สตัวอยํางในชุมชน พร๎อมทั้งสารวจความต๎องการของชุมชนที่รับ
เทคโนโลยีบํอแก๏สชีวภาพ

ภาพที่ 1 บ่อแก๊สชีวภาพตัวอย่างของตาบลเกาะสุกร

ภาพที่ 2 ปรึกษาชุมชนเพื่ออธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การดาเนินงาน
จัดถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพ ณ ตาบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระหวํางวันที่ 10 11 มิถุนายน 2559 โดย นางราตรี จิตรหลัง นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลเกาะสุกร เป็นผู๎กลําวต๎อนรับ และ
กลําวเปิดโครงการ โดยในตาบลเกาะสุกร มีการจัดทาบํอสาธิตทั้งสิ้นจานวน 16 บํอ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมสัมมนา
ดังนี้
1. วัตถุดิบที่สามารถนามาผลิตก๏าซชีวภาพ
2. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตจากสัตว๑เลี้ยง
3. การจัดการของเสีย (มูล ป๓สสาวะ และน้าล๎างคอก)
4. เทคโนโลยีการผลิตก๏าซชีวภาพ
5. ประโยชน๑ของก๏าซชีวภาพ
6. การพัฒนาสารดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด๑และ คาร๑บอนไดออกไซด๑
7. การใช๎ประโยชน๑จากกากมูลสัตว๑จากบํอบาบัดก๏าซชีวภาพ
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8. ผลการดาเนินการ และตัวอยํางบํอก๏าซชีวภาพในพื้นที่ตํางๆ

ภาพที่ 3 บรรยากาศการจัดอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพ ณ ตาบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
การสาธิตและการปฏิบัติในการเตรียมอุปกรณ๑ทาบํอก๏าซชีวภาพด๎วยถุง LDPE มีการเตรียมมูล
สัตว๑เข๎าสูํบํอบาบัด และแนวทางการใช๎ประโยชน๑จากบํอก๏าซชีวภาพและกากมูลสัตว๑
ลักษณะการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
(ตามวิธีการของ รศ.ดร สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์)

ภาพที่ 4 ระบบการทางานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุง LDPE
วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการทาบ่อแก๊สชีวภาพ
1. ปูน 1 ถุง และทรายเพื่อเททับทํอพีวีซีบริเวณปากบํอเติมมูล และบํอล๎น
2. วงบํอขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 80-100 cm จานวน 2 วงบํอ
3. ไม๎ไผํ หรือไม๎ เพื่อขัดทํอ PVC และจัดทาที่แขวนขวดน้าปรับแรงดัน
4. เครื่องสูบน้าหรือรถดับเพลิง (ถ๎ามี) – เพื่อสูบน้าเข๎าบํอหมักแก๏สในขั้นตอนการติดตั้ง
5. ทํอพีวีซี (สีฟูา) เส๎นผําศูนย๑กลาง 4” ยาว 1.2 m จานวน 2 ทํอน
6. ยางในรถจักรยานยนต๑เกําเพื่อใช๎มัดทํอพีวีซี
7. ทํอพีอี (ทํอน้าประปาสีดา) ใช๎เป็นทํอสํงก๏าซ เส๎นผําศูนย๑กลาง 25 mm ความยาวประมาณ
20 m หรือตามต๎องการ
307

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

8. เข๎มขัดรัดทํอ ขนาด 4” จานวน 2 อัน
9. ขวดขนาด 1.5 l ดักจับไอน้า 1 ใบ (ขวดน้าดื่มที่ใช๎แล๎ว)
การเตรียมพื้นที่(ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดเวลา และอยู่ใกล้คอก
พื้นที่ที่จะสร๎างบํอหมัก ควรอยูํในที่โลํงแจ๎ง เพื่อให๎ ได๎รับแสงแดดอยํางเต็มที่ และไมํมีกิ่งไม๎หลํนทับ ระดับ
ปากบํอ (บํอเติม) ควรอยูํต่ากวําระดับคอกสัตว๑เล็กน๎อย เพื่อให๎มูลสัตว๑ไหลระบายเข๎าบํอเอง หรืออาจทาเป็นบํอ
ชนิดตักมูลสัตว๑มาเติมก็ได๎ หากไมํคานึงถึงระดับของบํอหมักกับคอกสัตว๑
ข้อควรระวัง
1. ไมํควรขุดหลุมใต๎ต๎นไม๎ เพราะจะทาให๎รากไม๎ แทงถุง
2. ไมํควรขุดหลุมใต๎ชายคา เพราะน้าที่ไหลลงมาจากชายคาจะทาให๎ถุงฉีกขาดได๎
3. ไมํควรขุดหลุมในที่รํม เพราะจุลินทรีย๑ที่ทาให๎เกิดก๏าซสามารถเจริญเติบโตได๎ดีในอุณหภูมิสูง
4. ระยะหํางจากหลุมถึงห๎องครัว ควรหํางประมาณ 10-20 m ไมํควรใกล๎เกินไป
เพราะบางรายหากมีการทาอาหารโดยใช๎ฟืนจะทาให๎เถ๎าถํานปลิวตกบนถุงหมัก ซึ่งอาจทาให๎เกิดการระเบิดได๎แตํถ๎า
หากไกลเกินไปจะทาให๎แรงดันก๏าซน๎อย ไฟไมํแรง
5. พื้นที่ที่จะทาการสร๎างบํอหมัก หากจะทารางระบายจากคอก เชํน สุกร โค หรือ ไกํ
ควรเป็นพื้นที่ลาดเอียงต่ากวําระดับคอกสัตว๑เล็กน๎อยเพื่อให๎มูลสัตว๑ไหลระบายเข๎าบํอเอง หรืออาจทาเป็นบํอชนิดตัก
มูลสัตว๑มาเติมได๎ หากไมํคานึงถึงระดับของบํอหมักกับคอกสัตว๑ขนาดของหลุมที่จะขุด ควรมีขนาดกว๎างด๎านบน 1.4
เมตร ด๎านลํางกว๎าง 1.1 เมตร ด๎านบนยาว 4.3 m ด๎านลํางยาว 4.1 m ลึก 0.9-1 เมตร (สาหรับการเลี้ยงสุกร
ขนาดเฉลี่ยปานกลางจานวน 15 ตัว โค 5-10 ตัว ไกํ 100-200 ตัว หรือเทํากับบํอเก็บมูลปริมาณ 7-8 m3 ) ขุด
เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูให๎ฐานของบํอมีพื้นที่หน๎าตัดที่แคบกวําเล็กน๎อย (นพดล โพชกาเหนิด, 2559)
3. การประเมิน
ในการประเมินโครงการมีแบบสอบถามความพึงพอใจให๎สาหรับผู๎ที่มารับการถํายทอดเทคโนโลยี
บํอแก๏สชีวภาพ ได๎มีความรู๎เกี่ยวกับบํอแก๏สชีวภาพ เชํน ในการเติมของเสียอินทรีย๑ในบํอแก๏สได๎อยํางถูกวิธี เข๎าใจ
กระบวนการที่เกิดขึ้น ภายในถุงบํ อแก๏ส ชีว ภาพ ใช๎ประโยชน๑จากบํอแก๏ส และการดูแลบารุงรักษาบํอแก๏ส ให๎
สามารถใช๎งานได๎ตลอดอายุการใช๎งาน 5 ปี มีแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อจบการถํายทอดเทคโนโลยีทันที และ
แบบประเมินความพึงพอใจแบบติดตามประเมินผลหลังการใช๎บํอแก๏สชีวภาพ ระยะ 3 เดือน

ภาพที่ 5 การดูแลป้องกันบ่อแก๊สชีวภาพ
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4. นาผลมาปรับปรุงการทางาน
จากการดาเนิ น โครงการถํายทอดเทคโนโลยีได๎มีการปรับรูปแบบเพื่อให๎ บํอแก๏ส ชีว ภาพมีระบบ
สามารถใช๎งาน ดูแลรักษางําย ผู๎ได๎รับการถํายทอดสามารถแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎ด๎วยตัวเอง ตามรูปแบบบํอแก๏ส
ชีวภาพ ดังนี้

ภาพที่ 6 ลักษณะรูปแบบบ่อแก๊สชีวภาพ

ภาพที่ 7 ลักษณะของแก๊สชีวภาพ
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สํวนประกอบของบํอแก๏สชีวภาพที่มีการปรับเพื่อให๎ได๎บํอแก๏สที่สามารถใช๎งานงําย และชุมชน
สามารถดูแลแก๎ป๓ญหาระบบได๎ด๎วยตนเอง มีดังนี้
1. ขนาดของบํอแก๏สสาหรับถุงพลาสติก 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 มีพื้นที่เก็บแก๏ส ประมาณ 4 m3

1.3
4.3

0.8

1.1

4.1

ภาพที่ 8 ขนาดของการขุดบ่อแก๊สชีวภาพ
2. พลาสติกสาหรับรองบํอแก๏สชีวภาพ

ภาพที่ 9 พลาสติกรองบ่อแก๊สชีวภาพ
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3. ความยาวที่ใช๎ในการผูกปลายทํอเติม และทํอล๎นของบํอแก๏ส จะหมัดหํางจากปลายทํอเป็น
ระยะ 15 cm สาหรับทํอเติม และ 20 cm สาหรับทํอล๎น พร๎อมกันมีเข๎มขัดเหล็กรัดทํอเพื่อเสริมความแข็งแรง

ภาพที่ 10 ลักษณะการผูกปลายท่อบ่อแก๊สชีวภาพ
4. เหล็กรัดทํอหลักจากมีการผูกด๎วยยางและหุ๎มด๎วยสก็อตเทปแล๎ว

ภาพที่ 11 บริเวณปลายท่อ
5. ลักษณะของวงบํอทางด๎านเติมจะมีทํอขนาด 4” เพื่อทาให๎สะดวกในการแชํมูลให๎ละลายกํอน
ปลํอยมูลลงในบํอแก๏ส

ภาพที่ 12 บ่อเติมมูลสัตว์และเศษกากอินทรีย์
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6. ลักษณะของทาด๎านล๎น ความลาดเอียงของทํอ เพื่องํายตํอการล๎นของน้าหมัก

ภาพที่ 13 ลักษณะบ่อล้น
7. ขวดน้าสาหรับระบายแก๏สในถุงสูง ประมาณ 2 นิ้ว เพื่อระบายแก๏สได๎งําย

ภาพที่ 14 ติดตั้งขวดน้าเพื่อระบายแก๊ส
8. ลักษณะการวางถุงบํอแก๏สชีวภาพที่ขุดบํอไมํลึกจะได๎บํอแก๏สที่มีลักษณะรูปทรง ตามรูป

ภาพที่ 15 บ่อแก๊สชีวภาพที่ความลึกของบ่อเหมาะสม
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลของการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในตาบลเกาะสุกร
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จานวน 16 บํอ ตามวัตถุประสงค๑เพื่อนามูลสัตว๑มาผลิตแก๏สชีวภาพเป็นพลังงานความ
ร๎อนในครัวเรือน เพื่อสํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแกํชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตว๑ให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด และเพื่อเป็ นการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนได๎ 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 ลดคําใช๎จํายในการใช๎ปุ๋ยเคมีสาหรับการเกษตรลงได๎ประมาณ 1 ใน 3 ของ
คําใช๎จํายเดิมหรือเทํากับได๎ปุ๋ยอินทรีย๑จากการหมักมูลสัตว๑ไปใช๎กับแปลงพืชผักหรือใช๎กับพื้นที่เกษตรอื่นๆ ที่ทาให๎
ได๎ผลผลิตเพิ่มขึ้น (ในรายที่ไมํเคยซื้อ/ไมํเคยใช๎ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 200 บาท/เดือน เทํากั บ 3,200
บาท/เดือน (16 ราย x 200 บาท) หรือเทํากับประมาณ 38,400 บาท/ปี สํวนผลทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม คือทา
ให๎ชุมชนอยูํดีมีสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ชํวยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลง
ที่บินไปสร๎างความราคาญหรือรบกวนเพื่อนบ๎านที่อ ยูํในชุมชน เมื่อมีการเลี้ยงสัตว๑ เชํน โค กระบือ แพะ และสัตว๑
ปีก
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บทสรุป
การจัดการความรู๎ในสถาบันการศึกษาถือวําเป็นป๓จ จัยที่สาคัญเป็นอยํางยิ่งตํอการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้นจึงต๎องมีกระบวนการในการจัดความรู๎เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน คณะ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงได๎ให๎ความสาคัญตํอกระบวนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งจะ
เป็นทั้งผู๎ให๎และเป็นทั้งผู๎รับในเวลาเดียวกันเนื่องจากการวิจัยจะเป็นการรวบรวมองค๑รู๎ของชาวบ๎านรวมทั้งได๎รู๎จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนทาให๎การบริการทางวิชาการ
สามารถตอบโจทย๑ป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนได๎อยํางตรงจุดประสงค๑ นอกจากนั้นการจัดการเรียนการ
สอนนอกสถานที่ก็สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนได๎อีกด๎วย
คาสาคัญ : 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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บทนา
การจัดการความรู๎เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่มีอยูํอยํางกระจัดกระจายมาพัฒนาให๎เป็นระบบเพื่อให๎ผู๎ที่
เกี่ ย วข๎ อ งสามารถเข๎ า ถึ ง ความรู๎ และสามารถน าความรู๎ ไ ปใช๎ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการความรู๎จะต๎องถูกทิศทาง ถูกวิธีมีความตํอเนื่อง และเรียบเรียงรวบรวมอยํางเป็น
ระบบ โดยเฉพาะความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ๑ ความสามารถพิเศษ หรือเกิดจากวิถีชีวิตในชุมชนซึ่งยากตํอการ
เขีย นหรือเลําให๎ ผู๎อื่น ได๎รับ รู๎หรื อเข๎าใจจึ งจ าเป็ นต๎องอาศัยกระบวนการที่ส ามารถถํายทอดหรือแลกเปลี่ยนได๎
โดยงําย เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงความรู๎ สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง เป็น
หนํวยงานหนึ่ งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด๎านวัฒนธรรมภาคใต๎ทั้งในเนื้อหาก็จะมีการสํงเสริมอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นโดยมุํงหวังให๎วัฒนธรรมของท๎องถิ่นได๎พัฒนาสืบสานได๎อยํางเหมาะสม ดังนั้น
การจัดการความรู๎เพื่อใช๎ในการการจัดการเรียนการสอนในด๎านวัฒนธรรมจาเป็นที่จะต๎องศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิน่ คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู๎ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และให๎ความสาคัญกับองค๑ความรู๎ในท๎องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมกระบวนการจัดการ
ความรู๎ โดยมอบหมายให๎คณะทางานประสานเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจ กรรมการจัดการความรู๎ (km)ให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค๑
ตาบลบํอหินเป็นตาบลเล็กๆ ตาบลหนึ่งของอาเภอสิเกา จังหวัดตรัง หํางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมีความหลากหลายเป็นทั้งที่ราบ
ชายฝ๓่งทะเล และมีภูเขาบางสํวน เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร๑ที่มีความหลากหลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ๑ ชาวบ๎านอยูํกันมาหลายชั่วอายุคนทาให๎เกิดประสบการณ๑แหํงการเรียนรู๎ มีความเข๎าใจในการ
อยูํรํวมกันทั้งระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ มนุษย๑กับธรรมชาติมีการสืบทอดความความรู๎ ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม
อันเป็นเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน ดังนั้นการรวบรวมองค๑ความรู๎ที่กระจัดกระจายอยูํในท๎องถิ่นต๎องอาศัยป๓จจัยที่
สาคัญ คือ การจัดการความรู๎ (Knowledge management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สาคัญในการจัดการความรู๎และ
ภูมิป๓ญญาที่มีอยูํในชุมชน หรือกระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ เพื่อให๎ทุกคนใน
องค๑กรสามารถเข๎าถึงความรู๎และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อันจะสํงผลให๎
องค๑กรมีความสามารถในเชิงแขํงขันสูงสุด นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค๑กรได๎อยํางครบถ๎วน (พรพิมล, 2550)
จากการจั ดกิจกรรมตํางๆรํ วมกับ ชุมชนชึ่งถือวําเป็นการกาหนดความรู๎และแหลํ งของความรู๎เป็นกา ร
แสวงหาความรู๎จากภายนอก (Knowledge acguisition) ทาให๎เรียนรู๎ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นจาก
เจ๎าของวัฒนธรรมหรือผู๎รู๎ในท๎องถิ่นเอง หลายๆสิ่งที่สามารถยืนยันได๎วําสังคมไทยตั้งแตํในสมัยอดีตได๎มีการจัดการ
ความรู๎มานานแล๎ว คือสามารถนาความรู๎ตํางๆมาถํายทอดให๎คนรุํนตํอมาได๎จนถึงป๓จจุบันเพราะหากไมํเป็นเชํนนั้น
แล๎วความรู๎ตํางๆก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลาไมํสามารถถํายทอดมาจนถึงป๓จจุบันได๎เพียงแตํการจัดการความรู๎
ในอดีตอาจยังไมํเป็นระบบ แบบแผนหรือมีประสิทธิภาพมากนัก
การจัดการความรู๎มีความสาคัญตํอการยูํรอดของบุคคลและองค๑กรในป๓จจุบัน แม๎เรื่องของการจัดการ
ความรู๎ ไมํใชํเรื่องใหมํแตํในอดีตที่ผํ านมานั้ นองค๑กรตํางๆยังไมํมีการจัดการความรู๎ที่เป็นระบบ ดังนั้นหากการ
ดาเนินการในเรื่องของการจัดการความรู๎มีระบบแบบแผนที่ดีก็สามารถนาไปใช๎ปฏิบัติงานพัฒนางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพทาให๎เกิดฐานความรู๎ทุนทางป๓ญญาขององค๑กรอยํางตํอเนื่องทาให๎เกิดประสบการณ๑ และเกิดแนวทาง
ของการปฏิบัติที่ดี (Best-practice) เพื่อให๎คนรุํนหลังนาไปศึกษา นาไปใช๎ประโยชน๑ และนาไปตํอยอดองค๑ความรู๎
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ตํอไปให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงได๎จัดให๎มีการ
แสวงหาความรู๎จากพื้นที่ชุมชนตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วิธีการดาเนินงาน
1. การวางแผน
ประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมในการจัดการความรู๎เพื่อนาความรู๎มาใช๎
กับ การจั ดการเรี ย นการสอนในรายวิช าวัฒ นธรรมและ
ขนบประเพณี ข องภาคใต๎ แ ละวิ ช าชี วิ ต และเศรษฐกิ จ
พอเพีย งโดยการประชุมกลุํมยํ อยรํ วมกับแกนนาชุมชน
ปราชญ๑ชุมชน เชํน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎รู๎ในชุมชน
พิ จ ารณาแนวทางในการด าเนิ น กิ จ กรรมที่
ตอบสนองความต๎องการของชุมชนและสามารถบูรณา
การกับ การเรี ย นการสอนรวมถึ งการสร๎ างความเข๎ าใจ
รํวมกัน

ภาพที่ 1 การประชุมกลุํมยํอยกับผู๎นาชุมชน
ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

2. การดาเนินงาน
2.1 ดาเนินกิจกรรมโดยที่ชาวบ๎าน อาจารย๑ นักศึกษารํวมเรียนรู๎ด๎วยกัน เป็นการเรียนรู๎และทากิจกรรม
รํวมกัน ระหวํางอาจารย๑ นักศึกษาและชาวบ๎านชุมชนตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2.2 ดาเนินกิจกรรมโดยการให๎นักศึกษารํวมกิจกรรมเรียนรู๎ในด๎านการอนุรักษ๑สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น
โดยแบํงเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การทานารํวมกันกับชาวบ๎าน
การปลูกข๎าวเป็นการรํวมมือรํวมใจระหวํางชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ เริ่มตั้งแตํการนาพันธุ๑
ข๎าวพื้นบ๎าน จากชุมชนบ๎านพรุจูด ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา โดยชาวบ๎านกับนักศึกษารํวมกันถอนกล๎าจากแปลง
เพาะต๎นกล๎าที่นาบ๎านพรุจูด แล๎วนามาปลูกที่แปลงนาสาธิตในมหาวิทยาลัย การทานาข๎าวเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา
ต๎องเรียนรู๎รํวมกับชุมชนตั้งแตํการปลูก การดูแลรักษาต๎นข๎าว การเก็บเกี่ยวข๎าว ความเชื่อของชาวบ๎านที่เกี่ยวกับ
พระแมํโพสพ ทั้งยังเป็นการฝึกให๎นักศึกษาทางานและแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน ฝึกให๎รู๎จักการทางานเป็นทีม ทั้งนี้
ผู๎สอนกับผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากปราชญ๑ของชุมชน โดยการนาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การลงมือปฏิบัติ การมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักศึกษากั บนักศึกษา นักศึกษากับ
อาจารย๑ และนักศึกษากับชาวบ๎าน เป็นการชํวยเหลือรํวมแรงรํวมใจกัน อันเป็นภูมิป๓ญญาที่ต๎องพึ่งพาอาศัยกันเป็น
แบบอยํางวิถีของชุมชนคนภาคใต๎ในอดีต
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ภาพที่ 2 นักศึกษารํวมกับชาวบ๎านชํวยกัน
ขนย๎ายต๎นกล๎าจากทุํงนาบ๎านพรุจูด

ภาพที่ 4 หวํานปุ๋ยนาข๎าว

ภาพที่ 3 ปลูกข๎าวในแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 5 เก็บเกี่ยวข๎าว

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู๎ประเพณีข๎าวลาซัง
หลังจากการเก็บเกี่ยวก็จะจัดโครงการอนุรักษ๑วัฒนธรรมพื้นบ๎านสืบสานประเพณีข๎าวลาซังบ๎านพรุจูด ซึ่งจะ
เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาในรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต๎ โครงการดังกลําวจะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ
ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ๎านพรุจูด โดยประเพณีข๎าวลาซังบ๎านพรุจูด ตาบลบํอหิ น
อาเภอสิเกานี้จะจัดขึ้นทุกปีหลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าว แตํเนื่องจากนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานี้มีเป็นจานวน
มากไมํสะดวกในการออกไปรํวมกิจกรรมตํางๆรํวมกับชุมชนได๎ทุกกิจกรรมทางคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การประมงจึงได๎เชิญชาวบ๎าน ผู๎รู๎ในชุมชนมาให๎ความรู๎กับนักศึกษาตั้งแตํการถอนกล๎า การปลูกข๎าว การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวข๎าว และหลังจากการเก็บเกี่ยวก็มีการจัดกิจกรรมข๎าวลาซัง ทั้งชาวบ๎าน อาจารย๑ นักศึกษา
ก็จะมารํวมกิจกรรมกันบริเวณนาข๎าวภายในมหาวิทยาลัย โดยมีชาวบ๎า น ปราชญ๑ชุมชนมาให๎ความรู๎กับนักศึกษา
เป็นการชํวยสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ ทั้งความสนุกสนาน และสร๎างความสัมพันธ๑อันดี ทั้งชาวบ๎าน นักศึกษา
และอาจารย๑ จะเป็นการชํวยเสริมสร๎างพลังและเครือขํายทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่อยูํใกล๎กับมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 6 ชาวบ๎านและนักศึกษารํวมกัน
เกี่ยวข๎าวในแปลงสาธิตในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 7 นักศึกษาทาอาหารเลี้ยงชาวบ๎าน
ที่มาชํวยเก็บเกี่ยวข๎าว

กิจกรรมที่ 3 การตาข๎าวเมํา
ข๎าวเมํา เป็นข๎าวที่ได๎มาจากรวงข๎าวสีเขียวไลํมาจนถึงสีเขียวตกน้าตาล การตาข๎าวเมําของชาวบ๎านบํอหิน
จะทาในชํวงระยะเวลาที่ข๎าวออกรวง เมล็ดข๎าวมีสีเหลืองอมเขียวหรือมีสีเหลืองเกือบทั้งรวง ชาวบ๎านก็จะเก็บเกี่ยว
และมัดรวมเป็นกา ๆ จากนั้ นก็นามาวางรวงข๎าวบนกระด๎งใบใหญํ ใช๎เท๎าเหยียบย่าลงบนรวงข๎า วที่นามากอง
รวมกัน (เรียกวํา "การนวดข๎าว") จนกระทั่งเมล็ดข๎าวหลุดรํวงออกมาจากรวงหมด โดยขั้นตอนในการทาข๎าวเมําให๎
นาข๎าวเหนียวที่เป็นเมล็ดข๎าวเปลือกมาล๎างน้าเพื่อเอาเม็ดที่ลีบออก จากนั้นก็นาเมล็ดที่ได๎มาแชํน้าให๎จมเมล็ดข๎าว
เหนียว และทิ้งไว๎ประมาณ1-2 คืน แล๎วคํอยเทน้าออก เริ่มทาการกํอไฟ แล๎วตั้งกระทะ ตักข๎าวเหนียวที่แชํทิ้งไว๎
มาใสํในกระทะ เอาไม๎กวน มากวนข๎าวเหนียวจนขยี้ เมล็ดออก จากนั้นเอามาเทใสํในครกที่เตรียมไว๎ แล๎วใช๎สากตา
และโยงสลับกันจนข๎าวเหนียวแบนและเปลือกออกหมด ใช๎มือกาข๎าวเหนียวที่ตาแล๎วใสํลงในกระด๎งที่เตรียมไว๎เพื่อ
นามา ฝ๓ดจนหมดเปลือก เพื่อที่จะเอาข๎าวเหนียวที่แบนอยํางเดียว มารับประทานโดยคลุกคล๎ากับน้าตาลทรายและ
มะพร๎าวนามารับประทาน

ภาพกิจกรรมที่ 8 และ 9 การเรียนรู๎วิธีทาข๎าวเมํารํวมกันระหวํางอาจารย๑ นักศึกษาและชาวบ๎านชุมชนตาบลบํอ
หิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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3. การประเมินผล
ติดตามสรุปผลและรายงานผลตํอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ และดาเนินกิจกรรมการเสวนา
รายงานผลการดาเนินงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดาเนินงานรํวมกับชุมชน รวมถึงประเมินผลความพึง
พอใจ ติดตามผลการบูรณาการกับการจัดเรียนการสอน การวิจัย และรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. นาผลมาปรับปรุงการทางาน
คณะกรรมการประเมินความสาเร็จโครงการบริการวิชาการ จัดทาสรุปและรายงานผลความสาเร็จตํอ
คณะกรรมการประจาคณะ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินกิจกรรมตํางๆดังกลําวคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได๎เห็นถึงความสาคัญตํอ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่น
การมีสํวนรํวมของชุมชนซึ่งเป็นลักษณะของการพึ่งพิงและพึ่งพาอาศัยกันอันเป็นลักษณะเดํนของสังคมชนบทไทย
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมงจึงได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎วัฒนธรรมของท๎องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเพือ่ สํงเสริมให๎มีการรวบรวมองค๑ความรู๎ของชาวบ๎านทั้งยังเป็นการสํงเสริ มอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น ซึ่งจากการสอบถามแกนนาชุมชน เชํน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบล สมาชิกองค๑การบริหารสํวน
ตาบล ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎นากลุํมในชุมชนตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวําวัฒนธรรมของชุมชนตาบลบํอหิน
มีบางประเพณีกาลังสูญหายไปรวมทั้งภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการรักษาไว๎เพื่อสร๎างเข๎มแข็งและความเป็นอัต
ลักษณ๑ของชุมชน

ภาพที่ 10 เก็บเกี่ยวข๎าวเสร็จ

ภาพที่ 11 นักศึกษาขูดมะพร๎าวทาข๎าวเมํา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกับชุมชนนอกจากจะเป็นการชํวยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนแล๎ว
มหาวิทยาลัยก็ได๎รับความรู๎จากชุมชนจะเรียกวําเป็นการเรียนรู๎รํวมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎กันก็ได๎
ลักษณะดังกลําวกํอให๎เกิดสังคมแหํงการเรี ยนรู๎ในด๎านตําง ๆ องค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาของชุมชนก็จะได๎ รับการ
รวบรวม เรียบเรียง จัดให๎เป็นหมวดหมูํ จะทาให๎ผู๎ที่สนใจศึกษาเข๎าใจได๎งํายยิ่งขึ้น ทั้งยังนามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎ฐานความรู๎จากชุมชนมาเชื่อมโยงเนื้อหาเข๎าสูํบทเรียน ทาให๎เกิดการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ ทั้งอาจารย๑และนักศึกษาจะได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมท๎องถิ่น สภาพและสถานการณ๑ความเป็นจริง
ของชุมชน นักศึกษาจะได๎รู๎จักตั้งคาถามแล๎วค๎นหาคาตอบ การวางแผนรํวมกันกํอนการปฏิบัติงาน รู๎จักการทางาน
เป็นทีม มีการลงมือปฏิบัติจริงกับชาวบ๎านหรือปราชญ๑ผู๎รู๎ในท๎องถิ่น เป็นการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมในการศึกษา
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ให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสประสบการณ๑จริงและเรียนรู๎ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้นกวําการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนแตํเพียง
อยํางเดียว
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ
การวางแผนในการดาเนิน กิจ กรรมรํว มกันทั้งยังได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมท๎องถิ่นเพื่อสร๎างจิตส านึกในการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับภารกิจของคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน สํงผลตํอ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีป๓จจัยที่กํอให๎เกิดความสาเร็จ ดังนี้
1. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
2. มีการเสริมสร๎างพัฒนาคณาจารย๑และนักศึกษาในการดูแลและเข๎าถึงชุมชน
3. มีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางด๎านวัฒนธรรมกับชาวบ๎านและหนํวยงานในชุมชน
4. มีการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในด๎านวัฒนธรรมของชุมชนและมีการพัฒนาชุมชนอยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน

สรุป
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาวชุมชนตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน๑และคุณคําตํอสถาบันและตํอชุมชนเอง เป็นการถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑จาก
ชุมชน เพื่อสร๎างความรู๎สู๎ การอนุรั กษ๑วัฒ นธรรมของท๎องถิ่นเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎แกํชุมชน
นักศึกษาได๎เรี ยนรู๎ในการทางานเป็น ทีม การแก๎ไขป๓ญหาและเป็นการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได๎ให๎
ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู๎ทางด๎านวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น จากการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับชุมชน
ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง นอกจากจะเป็นประโยชน๑ตํอชุมชนแล๎วก็ยังเป็นประโยชน๑ตํอการนามาบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนได๎อีกด๎วย โดยการรวบรวม เรียบเรียง องค๑ความรู๎ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนมา
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน ทั้งยังใช๎บรรยากาศในชุมชนเป็นสิ่งแวดล๎อมในการศึกษา นักศึกษาจะได๎ทางานรํวมกับ
ชาวบ๎ าน เป็น การชํ วยสร๎ างบรรยากาศแหํ งการเรียนรู๎ ความสนุกสนาน สร๎างความ สัมพันธ๑อันดีทั้ งชาวบ๎าน
นักศึกษาและอาจารย๑ ซึ่งจะเป็นการสร๎างพลังเครือขํายแหํงการเรียนรู๎ตํอไปในอนาคตอีกด๎วย
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บทสรุป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นมหาวิทยาลัยรับใช๎สังคม "University Engagement" เพื่อ
สร๎างพลังการขับเคลื่อนสูํ ความยั่งยืน สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎บูรณาการงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑สูํเทคโนโลยี
บริการชุมชน สร๎างสรรค๑กิจกรรมชุมชนเข๎มแข็ง โดยใช๎วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ๑เตาประหยัดพลังงาน
ตั้งแตํปี 2557 จนถึงป๓จจุบัน (2560) เนื่องจากป๓ญหาแก๏สหุงต๎ม (LPG) ที่ปรับราคาสูงขึ้นและในอนาคตมีแนวโน๎ม
ที่จะปรับสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง จึงเกิดป๓ญหาคําครองชีพสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนบริเวณลุํมน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งสํวน
ใหญํมีอาชีพการทาสวนยางพารา และป๓จจุบันประสบป๓ญหาราคายางตกต่า ดังนั้นคณะศิลปศาสตร๑ ได๎ดาเนินการ
แก๎ป๓ญหาชุมชนอยํางตํอเนื่อง จึงได๎พัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานเพื่อแก๎ป๓ญหาชุมชนอยํางยั่งยืน และการ
สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎เตาประหยัดพลังงาน ซึ่งผลจากการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) แบบ
บูร ณาการตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยใช๎ห ลั กการ “งําย ใช๎ไ ด๎จริง ใครใครก็เข๎าถึ งได๎ สร๎า ง
เครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชน” สํงผลให๎การดาเนินการสาเร็จไปด๎วยดี 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 เกิดการพัฒนาตํอยอดเตาประหยัดพลังงานที่สามารถนาไปจดอนุสิทธิบัตรได๎ และ
ขยายเครือขํายการเรียนรู๎ ผํานทางสื่อโทรทัศน๑ดิจิทัล NBT HD2 และการจัดทาฐานข๎อมูลในระบบสารสนเทศโดย
ชุมชนเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางแพรํหลาย
คาสาคัญ : 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

บทนา
วิกฤตเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล๎อม เป็นป๓ญหาที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป๓ญหาสาคัญคือ
ราคายางพาราตกต่า เป็นป๓ญหาที่สํงผลตํอชุมชนในลุํมน้าทะเลสาบสงขลา (SLB) ซึ่งคณะศิลปศาสตร๑ได๎จัดการ
ความรู๎และมีการถํายทอดเทคโนโลยีแก๏สชีวภาพในชุมชน SLB อยํางตํอเนื่อง แตํเทคโนโลยีแก๏สชีวภาพมีข๎อจากัด
ด๎านของเสียอินทรีย๑ ต๎นทุนการผลิต การเคลื่อนย๎าย และการใช๎ประโยชน๑ ดังนั้นเพื่อแก๎ป๓ญหาการใช๎แก๏สชีวภาพ
และลดการใช๎แก๏ส LPG ที่มีแนวโน๎มราคาสูงขึ้น และการเสริมจุดอํอนเทคโนโลยีแก๏ สชีวภาพ จึงมีการประยุกต๑ใช๎
หลักวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มาพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวล (Biomass Stove) โดยประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต๎นทุนการผลิตต่า ลดขั้นตอนที่ยุํงยากและใช๎เวลานาน โดยใช๎การขับเคลื่อนแบบรํวมคิดรํวมทา
แบบพันธมิตรและหุ๎นสํวน (partnership) เป็นการใช๎เทคโนโลยีระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร และมีการปรับเทคโนโลยีใหมํเป็น “เตาประหยัดพลังงาน” การถํายทอดเทคโนโลยีนี้ใช๎
หลักการ “งําย ใช๎ได๎จริง ใครใครก็เข๎าถึงได๎ สร๎างเครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชน” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มีภารกิจหลักสาคัญด๎านหนึ่งคือ การบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช๎สังคม จึง
เล็งเห็นป๓ญหาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรประเภทกิ่งไม๎ยางพาราหรือไม๎โตเร็ว นาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดยนามา
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในชุมชน เป็นการลดรายจําย เพิ่มรายได๎แกํครัวเรือน และสามารถลดมลพิษจากการเผา
ทาลายกิ่งไม๎และเศษไม๎ ทาให๎ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพึ่งตนเองได๎และมีความยั่งยืน เป็นการจัดการความรู๎ด๎าน
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Development) โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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วิธีการดาเนินงาน
การถํายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชน เป็นการจัดการความรู๎แบบบูรณาการ เพื่อการขับเคลื่อน
ชุมชนด๎วยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีพลังงาน เป็นการบริการวิชาการโดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ ( KM
tools) เพื่อสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 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
เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็ง โดยใช๎วิธีการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยง เป็นการถํายทอดองค๑ความรู๎และถํายทอดเทคโนโลยี
การผลิ ต แบบรํ ว มคิดรํ ว มทาระหวํางอาจารย๑ และชุมชน โดยทีมอาจารย๑ผู๎ ถํายทอดเทคโนโลยีเป็นผู๎ ที่มีความ
เชี่ยวชาญทาหน๎าที่สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงแกํตัวแทนชุมชน เพื่อสร๎างและพัฒนาวิทยากรชุมชนให๎เข๎มแข็ง ก็
สามารถสอนงานและถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํทีมงาน และเกิดประสบการณ๑ในเทคโนโลยีนี้อยํางถํองแท๎
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
หลั งจากได๎รั บ การสอนงานจากพี่เลี้ ยง จึงสามารถเป็นวิทยากรชุมชนได๎ อาจารย๑และวิทยากรชุมชน
รํวมมือกันดาเนินการบริการวิชาการในการผลิตเตาประหยัดพลังงานอยํางตํอเนื่อง และสร๎างกระบวนการมีสํวน
รํวมของชุ มชน ตั้งแตํการผลิ ตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตา มีการแนะนาการเลื อกใช๎วัสดุ -อุปกรณ๑ การใช๎
เครื่องมือ ทาให๎เกิดเจตคติที่ดีในการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และเมื่อปฏิบัติอยํางตํอเนื่องก็เกิดการ
สร๎างสรรค๑ชุมชนที่เข๎มแข็งตํอไป
4. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)
หลังจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสูํการบริการวิชาการแกํชุมชน มีการจัดเวทีเสวนาการ
พัฒ นาเทคโนโลยี เ ตาประหยั ด พลั ง งานในหลายชุ มชน โดยเฉพาะการจัด ในชุ มชนเปู าหมาย 4 ชุ ม ชน และ
ดาเนินการในชุมชนประมาณ 3 ปี จึงมีการเก็บข๎อมูลการประยุกต๑ใช๎เตาประหยัดพลังงานในด๎านตํางๆ เชํน ข๎อดี ข๎อเสี ยและการใช๎ ประโยชน๑ เตาประหยั ดพลั งงานที่ยั่งยืน เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (measurable
social impact) มีการใช๎สุนทรียสนทนาทาให๎เกิดความเข๎าใจชุมชน และเมื่อค๎นพบป๓ญหาจึงนาไปสูํหัวข๎อวิจัยเพื่อ
หาแนวการพัฒนาเทคโนโลยีเตาที่สามารถรองรับกิจการได๎อยํางยั่งยืน และนาไปสูํการจดอนุสิทธิบัตรจานวน 2 ใบ
5. การสร้างแรงจูงใจเพื่อการเรียนรู้ (Inspiration of Learning)
การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานแกํชุมชน กํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยําง
สร๎างสรรค๑และพบแนวทางการปฏิบัติที่ดี (best practice) ซึ่งการเรียนรู๎แบบฝึกปฏิบัติ (learning by doing) เป็น
การสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการเรียนรู๎ที่อยากรู๎ด๎วยตนเอง เกิดความตระหนักถึงเปูาหมายและความสาคัญของการ
เรียนในรูปแบบกรณีศึกษาจริง (real application) เป็นการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในกิจกรรมการสร๎างประโยชน๑
เพื่อชุมชน (social engagement) สร๎างกิจกรรมความรับผิดชอบรํวมกันระหวํางสมาชิก (peer responsibility)
เกิดแรงจูงใจในการผลิตและใช๎เตาประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
6. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค๑เพื่อลดการใช๎พลังงานหลักในชุมชน สร๎างแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนให๎ยั่งยืน ทีมงานได๎จัด
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความเรียนรู๎อยํางสม่าเสมอทั้งในห๎องเรียน และสถานการณ๑จริงในชุมชน มีการสัมมนา
วิชาการและจัดนิทรรศการระดับพื้นที่และระดับชาติ
7. ฐานความรู้ (Knowledge Bases)
ดาเนินการจัดทาฐานความรู๎การบริการวิชาการการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎ผู๎ที่สนใจสามารถเข๎ าถึงข๎อมูลได๎แพรํหลาย โดยสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็น
ผู๎จัดทาฐานความรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อฝึกให๎นักศึกษาเรียนรู๎และมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทา
ฐานความรู๎โดยชุมชนชื่อเพจ “เตาพอเพียง” และเพจ “เตาแก๏สชีวมวล 900บาท เตาประหยัดพลังงาน” มีการ
จัดทาฐานความรู๎โดยสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัลทีวี ชํอง NOW/26 ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จากัด (มหาชน)
และฐานความรู๎ทางสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัลทีวี ชํอง NBT HD2 ซึ่งสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ตลอดเวลาทาง Youtube :
www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ป๓จจัยสาคัญที่ทาให๎เกิดความสาเร็จในการทาชุมชนเข๎มแข็งในการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตา
เป็นการเรียนรู๎แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ประกอบด๎วย 5 ป๓จจัย ดังนี้
1. การเรียนเป็นทีม (Team Learning) การมีทีมงานที่มีคุณภาพ ในการคิดวิธีการและรูปแบบของ
เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานที่จะทาให๎เกิดกิจกรรมตํางๆ และเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎แบบ
บูร ณาการที่เกิดจากการเรี ย นการสอนกับการบริการวิช าการและการวิจัย สร๎างทีมวิทยากรขับเคลื่อนชุมชน
เข๎มแข็งเกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ (social of knowledge)
2. การสร๎างวิสัยทัศน๑รํวมกัน (Building Shared Vision) เกิดการมองเห็นถึงเปูาหมายรํวมกันของทุกคน
ในทีมงานอาจารย๑ นักศึกษา และชุมชน ทาให๎เกิดฐานเรียนรู๎ (learning bases) ในชุมชนเปูาหมาย เป็นฐานเรียนรู๎
จากการให๎บริการ (service) เพื่อสร๎างเครือขํายชุมชนเข๎มแข็ง
3. การสร๎างรูปแบบการคิด (Mental Models) เป็นการรวมพลังใจ และเชื่อวําเราทาได๎ถ๎าเรารํวมมือกัน
เพื่อการขับ เคลื่ อนการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาด๎วยวิทยากรชุมชน เป็นการขับเคลื่อนด๎ว ยชุมชน
(communities-driven) เกิดความเชื่อมโยงความรู๎ที่สั งเคราะห๑ จากการวิจัยที่ใช๎ประโยชน๑ได๎จริง เป็นการ
ขับเคลื่อนด๎วยองความรู๎ เพื่อจัดการความรู๎แบบมีสํวนรํวม
4. การสร๎างศักยภาพในตน (Personal Mastery) เป็นการสร๎างศักยภาพและความรอบรู๎ ซึ่งพลังที่เกิด
จากตัว บุคคลเป็น สิ่ งส าคัญที่สุ ดในการสร๎ างชุมชนแหํ งการเรียนรู๎ และมีความสามารถในการสร๎างรํว มมือ
(collaboration) อันกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนด๎านพลังงานในชุมชน
5. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) มีความสัมพันธ๑ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือขํายซึ่งผูกโยงด๎วย
สภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎เป็นวัฏจักร โดยบูรณาการเทคโนโลยีใหมํมาผลิตเตา จึง
จัดเป็นเทคโนโลยีเดํนของคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และมีการจัดทาฐานความรู๎ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตํอไป

ผลการดาเนินงาน
จากกิจกรรมการเรียนรู๎จากบทเรียนแบบบูรณาการงานวิจัย/งานสร๎างสรรค๑เพื่อนาองค๑ความรู๎สูํการบริการ
วิชาการแกํชุมชน มีการประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และพลังงาน เป็นการเรียนรู๎จากสถานการณ๑จริงเพื่อ
ถํายทอดเทคโนโลยี พลั งงานชีว มวล โดยทาการศึกษาจากบทเรียน “เทคโนโลยี เตาประหยัดพลั งงาน” เพื่ อ
ขับเคลื่อนการใช๎พลังงานทางเลือกในชุมชน โดยใช๎หลักการ “งําย ใช๎ได๎จริง ใครใครก็เข๎าถึงได๎ สร๎างเครือขําย
เรียนรู๎สูํชุมชน” มีการใช๎โครงงานบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อการบริการวิชาการแกํชุมชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวมวลในแก๎ป๓ญหาและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มเข็ง
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ของชุมชนในพื้นที่ลุํมน้าทะเลสาบสงขลา เป็นการนาองค๑ความรู๎มาพัฒนาเทคโนโลยีเตาเพื่อประยุกต๑ใช๎ในครัวเรือน
โรงเรีย น และชุมชน โดยใช๎รู ปแบบรํ วมคิดรํว มทาแบบพันธมิตร (partnership) โดยมีอาจารย๑เป็นผู๎ ถํายทอด
เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญทาหน๎าที่สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง (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) ตั้งแตํการเตรียมการการเรียนรู๎การผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาเพื่อชุมชน เป็นการ
บูรณาการการใช๎เทคโนโลยี (technologies) ตํางๆ อาทิเชํน e-learning, social network หรือ on-line
communication ที่สามารถนามาใช๎ได๎อยํางเหมาะสมทั้งในห๎องเรียนและผํานห๎องเรียนปฏิบัติจริง (ภาพ 2B)
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางนักศึกษากับชุมชน (peer review and collaboration)
เป็นการเรียนรู๎
เทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชนแบบการฝึกปฏิบัติซ้าๆ (continuing practice) ซึ่งเกิดการเรียนรู๎ที่มีการ
วางแผน (planning) รํวมกับชุมชน จากการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยปฏิบัติในพื้นที่จริง
ทาให๎เกิดชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (learning community)

(A)
(B)
ภาพที่ 2(A) การสอนงานจากการปฏิบัติจริงและการขยายเครือขํายการเรียนรู๎สูํชุมชน
(B) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการถํายทอดเทคโนโลยีบริการวิชาการแกํชุมชน
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จากการบริการวิชาการเพื่อการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน มีการจัดเสวนากลุํมยํอย การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดนิทรรศการในชุมชนอยํางตํอเนื่อง สามารถบริการวิชาการจัดทาเตาประหยัด
พลังงานได๎เป็นจานวนมากกวํา 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
เพื่อลดรายจํายเพิ่มรายได๎ เป็นการใช๎ทรัพยากรพลังงานที่ยั่งยืน

(A)
(B)
ภาพที่ 3(A-B) การแลกเปลี่ยนความรู๎จากการปฏิบัติจริงและการขยายเครือขํายการเรียนรู๎ในชุมชน
การบูร ณาการงานวิจั ยกับ บริ การวิชาการการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลั งงาน การนาเสนอ
บทความแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการการเรียนรู๎สร๎างสรรค๑ชุมชน” ได๎รับ
รางวัล ชนะเลิ ศ (ภาพ 4A) และการบูร ณาการกับ เทคโนโลยีพลั งงานบริการวิช าการแกํ ครู อาจารย๑ นักเรียน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนชัยมงคลวิทย๑ จ.สงขลา (ภาพ 4B) และการบูรณาการเทคโนโลยีเตาประหยัด
พลังงานเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญเดือนสิบ เป็นกระบวนการเรียนรู๎จากชีวิตจริง (learning from real
life) และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องในงานสัมมนาวิชาการ และจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุํมน้า
ทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ในหัวข๎อ “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

(A)
(B)
ภาพที่ 4(A) การได๎รับรางวัลชนะเลิศการนาเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี ศรีวิชัยแฟร๑ 2017
(B) การบูรณาการการเรียนรู๎กับการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานแกํชุมชน
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพเตาประหยัด พลั งงาน เป็น กระบวนการใช๎เ ทคโนโลยีพ ลั ง งาน โดยการใช๎
กระบวนการวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทดสอบประสิทธิภาพ “เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน” เปรียบเทียบกับเตา
แก๏ส LPG การดาเนินตามกรอบวิจัยเพื่อทดสอบด๎านประสิทธิภาพเชิงความร๎อน (Thermal Efficiency; ) อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) คําใช๎จํายพลังงานจาเพาะ (Specific
Cost Consumption; SCC) อัตราการเผาไหม๎ (Burning Rate; BR) และกาลัง (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 ทาให๎เกิดความต๎องการเตาประหยัดพลังงานในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และการใช๎ในกิจการชุมชน เพื่อลดต๎นทุนการผลิตและลดมลพิษสิ่งแวดล๎อม ซึ่งในปี 2559
การสร๎างเครือขํายเรียนรู๎สูํชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง มีการดาเนิน “โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพวัสดุ
เหลือใช๎เป็นพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีวมวล” และในปี 2560 มีการดาเนินการ “โครงการหมูํบ๎านพลังงาน
ทางเลือก” มีการพัฒนาเทคโนโลยีเตาให๎มีประสิทธิภาพสูง เกิดการขับเคลื่อนชุมชนเข๎มแข็งโดยใช๎เตาประหยัด
พลังงาน
นอกจากนี้นักศึกษาก็ยังเข๎ารํวมการสัมมนาทางวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอยํางสม่าเสมอ โดย
การรํวมจัดนิทรรศการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม Engagement Thailand: EnT
2015 (ภาพ 5A และ 5B) และนักศึกษาเข๎ารํวมการประชุมเชิงปฏิบัติการด๎านวิทยาศาสตร๑ วิศวกรรมศาสตร๑ และ
ทรัพยากร (SER2016) ด๎านสหกิจศึกษา: โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานเพื่อการบริการชุมชน ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ จ.นครศรีธรรมราช ผลการนาเสนอได๎รับรางวัล Spirit Award (ภาพ 5C และ 5D) ซึ่งการ
พัฒนาเทคโนโลยีเตาอยํางมุํงมั่น และการเข๎ารํวมการจัดการความรู๎เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเพื่อชุมชน ใน
งานนิทรรศการศรีวิชัยแฟร๑ 2016-2017 กํอให๎เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ๑พลังงาน

(A)

(B)

(C)
(D)
ภาพที่ 5(A-B) การบูรณาการการเรียนรู๎กับการสร๎างเครือขําย EnT 2015 ในชุมชนชัยมงคล
(C-D) การบูรณาการการเรียนรู๎และบริการวิชาการสูํการประชุมเชิงปฏิบัติการ SER2016
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จากการถํายทอดเทคโนโลยี เตาประหยัด พลั งงาน ตั้ง แตํปี 2557-2560 เป็นการจัดการความรู๎
แบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให๎ นั ก ศึก ษาเรี ย นรู๎ ใ นสถานการณ๑จ ริ ง โดยวิ ท ยากรชุ ม ชน และสํ ง เสริ ม ให๎ นั กศึ ก ษาและ
ชุ ม ชนสร๎ า งฐานเรี ย นรู๎ เ ทคโนโลยี เ ตาโดยใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ นอกจากนี้ มี ก ารเผยแพรํ ท างสถานี วิ ท ยุ
FM มอ 88.0 MHz.และทางสถานีโทรทัศน๑ดิจิทัล NOW/26 ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๏ป จากัด (มหาชน)
และทางสถานี โ ทรทั ศ น๑ ดิ จิ ทั ล NBT HD2 และเข๎ า ถึ ง ได๎ ท าง Youtube : www.youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I กํอให๎เกิดภาคีเครือขํายการเรียนรู๎ในพื้นที่ 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) การขยายเครือขํายเทคโนโลยีเตาในพื้นที่ลุํมน้าทะเลสาบสงขลาและทั่วทุกภูมิภาคของไทย
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การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพรํทางโทรทัศน๑ดิจิทัล NOW/26 รายการ “พื้นที่เพาะฝ๓นบัณฑิต:
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 พื้ 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
การเผยแพรํ พลั งงานทางเลือกใหมํ เตาแก๏ส ชีว มวล การรายงานขําวของสุ ภ าวดี บุญมี เผยแพรํทาง
www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=aaXGXYWcM9I มีเ ผยแพรํเ มื่อวั นที่ 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
การจัดทาสื่อเพื่อเผยแพรํข๎อมูลผํานทาง Facebook : “เตาพอเพียง” โดยวิทยากรชุมชน นายวิชาญ เคน
ถาวร และทาง Facebook : “เตาแก๏สชีวมวล 900บาท เตาประหยัดพลังงาน” โดยวิทยากรชุมชน นายป๓ญญา จุล
จินดา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และเพื่อขายเตาประหยัดพลังงาน

อภิปรายและสรุปผลการดาเนินการ
จากผลการดาเนินการผลิตและการถํายทอดเทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน ตั้งแตํปี 2557-2560 โดยใช๎
เครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ที่หลากหลาย ทาให๎การดาเนินการสาเร็จไปได๎ด๎วยดี เกิดเครือขํายการ
เรียนรู๎ในชุมชนและสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ ทีมงานสร๎างความรํว มมือกับภาคีส มาชิกตํางๆ และเครือขํายชุมชน สามารถผลิ ตเตา
ประหยัดพลังงานเพื่อจาหนํายในชุมชนและทั่วประเทศไมํน๎อยกวํา 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) เกิดฐานเรียนรู๎เกษตรพลังงานสร๎างสรรค๑ชุมชนตาบลทุํงลาน และใช๎
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทาให๎ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอยูํดีมีสุข การใช๎เตาประหยัดพลังงาน
ชํวยเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี มีการแบํงป๓น เอื้อเฟื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ลดป๓ญหามลพิษในชุมชนจากการเผา
เศษไม๎ และกิ่งไม๎ที่เป็นสาเหตุของมลพิษ ลดความขัดแย๎ง เกิดเครื อขํายการใช๎ประโยชน๑วัสดุเหลือใช๎ และการใช๎
ทรัพยากรพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ
จากการบูรณางานวิจัยกับ การการเรีย นการสอนและการถํายทอดเทคโนโลยี เตาประหยัดพลังงานแกํ
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให๎เข๎มแข็ง กํอเกิดประโยชน๑รํวมกันของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (mutual benefits) เกิด
การเรียนรู๎รํวมกันและนาไปสูํผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) ที่เป็นประโยชน๑ตํอ
นักศึกษา อาจารย๑ และชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีเตาจึงนาไปสูํการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรรํวมกันจานวน 2 ใบ
และเกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (measurable social impact) ทั้งด๎านเทคโนโลยีเตาที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม การอนุ รั ก ษ๑พ ลั ง งาน การสร๎ า งสรรค๑ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และการมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี สํ ง ผลตํ อ การ
ขับเคลื่อนชุมชน
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บทสรุป
จากผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 พบวํา คะแนนองค๑ประกอบด๎าน
งานวิจัย ได๎ระดับคะแนนอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ โดยเฉพาะผลงานการตีพิมพ๑ในระดับคะแนนเทํากับ 2.05 ซึ่ง
สะท๎อนให๎เห็นถึงการบริหารจัดการด๎านงานวิจัยยังไมํได๎ประสิทธิภาพเทํ าที่ควร ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่ง
เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก จึงได๎นา การจัดการความรู๎ (KM) มาเป็นเครื่องมือชํวยขับเคลื่อน ผลจากการจัดการความรู๎
(KM) ด๎านงานวิจัย สํงผลให๎เกิดการขับเคลื่อนด๎านงานวิจัยมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณสูงขึ้น และผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : 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

บทนา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย เป็นมหาวิทยาลั ยระดับ อุดมศึกษาในเขตภาคใต๎ มีการจั ด
การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได๎แกํ พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จัง หวัดตรัง
โดยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎กาหนดไว๎ 4 ประการ ได๎แกํ
1. ผลิตกาลังคนด๎านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร๎อม
เข๎าสูํอาชีพ
2. สร๎างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ๑ และนวัตกรรมสูํการผลิต การบริการที่สามารถถํายทอดและสร๎างมูลคําเพิ่ม
3. ให๎บริการวิชาการแกํสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให๎มีความสามารถ ในการแขํงขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอยํางยั่งยืน
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม
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ในการทางานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎มอบหมายให๎สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
หนํ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ห น๎ า ที่ ป ระสานแหลํ ง ทุ น และจั ด สรรทุ น เพื่ อ สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย จั ด
กระบวนการเสริมสร๎างศักยภาพตลอดจนพัฒนาทักษะในการดาเนินการวิจัย มีการขยายความรํวมมือกับสถาบัน
วิชาการอื่นๆ สํงเสริมให๎นักวิจัยทาวิจัยที่กํอให๎เกิดการประโยชน๑ตํอชุมชนสังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้น
ดาเนินการจัดกิจกรรม จัดเวที หรือเข๎ารํวมกับหนํวยงานอื่น เพื่อผลักดันให๎นักวิจัยนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีตํางๆ
รวมถึงตีพิมพ๑ลงวารสารที่ได๎รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสํงเสริมให๎นักวิจัยที่มีความสามารถ
สร๎างสิ่งประดิษฐ๑ นวัตกรรมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เข๎าสูํไทยแลนด๑ 4.0
การบริ หารจั ดการงานวิจัยให๎ ประสบผลส าเร็จได๎นั้น คะแนนที่ได๎รับจากการประกับคุณภาพการศึกษา
(SAR) ในแตํละปี เป็นตัวบํงชี้ที่สาคัญประการหนึ่งที่แสดงให๎เห็นถึงผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารจัดการ ผลจากการรายงานการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557 พบวํา ในองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง
ด๎านงานวิจัย คะแนนโดยภาพรวมในองค๑วิจัย ได๎ระดับคะแนน อยูํที่ 3.46 โดยคะแนนผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร๎างสรรค๑ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํ ได๎ร ะดับคะแนน 2.05 ซึ่งเป็นคะแนนที่ถือได๎วําอยูํในระดับต่าหรือพอใช๎
ป๓ญหาดังกลําว ทาให๎สถาบันวิจัยและพัฒนา ต๎องทบทวนผลการดาเนินการ หาสาเหตุ รวมทั้งหาวิธีการ
แก๎ไข หนทางหนึ่งที่เป็นแนวทางได๎อยํางดี คือ การนาการจัดการความรู๎ (KM) เข๎ามาเป็นตัวชํวยในการบริหาร
จัดการ โดยมีความเชื่อตาม วิจารณ๑ พาณิช (2548) ที่กลําวไว๎วํา การจัดการความรู๎ คือ เครื่องมือที่ใช๎ในการบรรลุ
เปูาหมายอยํางน๎อย 4 ประการไปพร๎อมๆ กัน ได๎แกํ 1) บรรลุเปูาหมายของงาน 2) บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน
3) บรรลุเปูาหมายการพัฒ นาองค๑กรไปสูํ ทั้งในสํวนของผู๎ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู๎บริหาร ปรับกระบวนการทา
วิจัย รวมถึงสร๎างกลยุทธ๑ตํางๆ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให๎บรรลุเปูาหมายสามารถผลิตงานวิจัยที่ได๎มากขึ้นกวําเดิม

วิธีการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา นาแนวทางการจัดการความรู๎มาใช๎ โดยมีกระบวนการตํางๆ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาเนินการจัดประชุม การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) ด๎านการวิจัย
โดยเลือกใช๎วิธีการ แบํงป๓นความรู๎ (Knowledge Sharing) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน โดยแบํงเป็นการสนทนา
เฉพาะกลุํม(Focus group) 3 กลุํม ได๎แกํ
1) กลุํมผู๎บริหาร
2) กลุํมนักวิจัย
3) กลุํมผู๎ประสานงานวิจัย
โดยในแตํละกลุํมจะรํวมกันแบํงป๓นความรู๎ เลําถึงประสบการณ๑การทางานและมองป๓ญหาตํางๆที่เห็น
ในด๎านงานวิจัย และรํวมกันกาหนดแนวทางแก๎ไขป๓ญหา ผํานประสบการณ๑และมุมองผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎ อง ทั้งนี้ใน
แตํละกลุํมจะมีเจ๎าหน๎าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาแตํละกลุํม เพื่อบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ของแตํ
ละกลุํม
2. นาผลที่ได๎จากการประชุมกระบวนการจัดการความรู๎เหลํานั้น นาเข๎าสูํกระบวนการบริหารจัดการให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้นให๎ออกมาเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน สํงผลตํองานวิจัยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

332

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎จัดประชุมการจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย (KM) ขึ้น ระหวําง วันที่ 28 -29
กุมภาพันธ๑ 2559 โดยใช๎วิธีการแบํงป๓นความรู๎ (Knowledge Sharing) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน โดยแบํงเป็น
การสนทนาเฉพาะกลุํม(Focus group) 3 กลุํม ได๎แกํ
1) กลุํมผู๎บริหาร
2) กลุํมนักวิจัย
3) กลุํมผู๎ประสานงานวิจัย
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ผลจากการประชุมทาให๎เห็นป๓ญหาที่สาคัญในแตํละกลุํมดังนี้

กลุม่
ผู้บริหาร

กลุม่
นักวิจัย

กลุ่มผู้
ประสาน
งานวิจัย

 การดาเนินงานด๎านงานวิจัยไมํชัดเจน
 อํอนการประชาสัมพันธ๑
 ระบบและกลไกไมํเอื้อประโยชน๑ใน
การทาวิจัย
 ขาดระบบการติดตาม






ขาดแรงจูงใจในการทาวิจัย
ขาดความเชี่ยวชาญในการทาวิจัย
ได๎รับความยุํงยากในการเบิกจําย
ไมํทราบแหลํงตีพิมพ๑ผลงาน

 งานเยอะ ทาไมํทัน
 ไมํเข๎าใจวิธีการเก็บข๎อมูล
 เก็บข๎อมูลไมํถูกต๎อง

3. เมื่อเห็นป๓ญหาที่แตํละกลุํมได๎สกัดออกมา แตํละกลุํมได๎ทาการเสนอแนะแนวทาง จะได๎แนวทาง
ปฏิบัติรํวมกัน

1. รํ า งระบบและกลไกที่ เ อื้ อ
ประโยชน๑ตํอการทาวิจัย

2. เสนอโครงการตํางๆ ที่จะชํวย
เสริมความชานาญให๎กับนักวิจัย

3. รํ า งแนวทางการจั ด เก็ บ
ข๎อมูลพร๎อมกาหนดระยะเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านในแตํ ล ะ
กิจกรรม
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จากประเด็นที่ได๎รับจากการจัดการความรู๎ด๎านงานวิจัย (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ดาเนินการสานตํอ
จนได๎เกิดผลการดาเนินการดังตํอไปนี้
 ด๎านระบบและกลไก ดาเนินการผลักดัน ระเบียบ และออกประกาศตํางๆ ขึ้นในปี 2559 และปี
2560 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักวิจัยมีระบบและกลไกที่เอื้อประโยชน๑ตํอการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น ตัวอยําง
ของระเบียบและประกาศที่เพิ่มขึ้นมา เชํน
- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วยการใช๎จํายเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วยการจํายคําตอบแทนผู๎ทรงคุณวุมิ
พิจารณาข๎อเสนอโครงการวิ จัย ติดตามและประมวลผลงานวิจัยและต๎นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ๑เผยแพรํ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียบหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วําด๎วย เรื่อง กองทุนสํงเสริมและพัฒนา
หนํวยวิจัย พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อง หลั ก เกณฑ๑ ก ารสนั บ สนุ น ให๎
บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อง หลั ก เกณฑ๑ ก ารสนั บ สนุ น ให๎
บุคลากรไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ตํางประเทศ พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง: การติดตามประเมินผล การสํง
รายงานฉบับสมบูรณ๑และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เรื่ อ ง: หลั ก เกณฑ๑ ก ารสนั บ สนุ น
คําตอบแทนการตีพิมพ๑ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ 2559
- ฯลฯ
 ดาเนินการปรับปรุงฐานข๎อมูลสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยผู๎ใ ช๎สามารถเข๎าถึง
ฐานข๎อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได๎อยํางสะดวกยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ : ระบบสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RISS)
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ระบบสารสนเทศงานวิจัยศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System ) หรือ (RISS) เป็น
เครื่ องมือส าคัญในการบริ ห ารจั ดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทาให๎ข๎อมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นระบบ สารสนเทศมีความถูกต๎อง แมํนยา รวดเร็วในการเข๎าถึงและมีความทันสมัย
โดยแบํงระดับการเข๎าถึง(User) สารสนเทศงานวิจัยออกเป็น 4 สํวนหลัก คือ
1. ผู๎ใช๎ทั่วไป/สาธารณะ (Public User) : สามารถค๎นหาข๎อมูลงานวิจัย(ที่แล๎วเสร็จ)ผํานระบบ Internet(
ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว)
2. ผู๎ใช๎ในระดับคณะ/หนํวยงาน (Clients User): แสดงสารสนเทศงานวิจัย(ข๎อมูลงานวิจัยต๎นน้า กลางน้า
และปลายน้า) สรุ ปของหนํ วยงานตนเองเทํ านั้น โดยไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลงานวิจัยของหนํว ยงานอื่นๆได๎
(ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว)
3. ผู๎ใช๎ในระดับมหาวิทยาลัย (Manager User): แสดงสารสนเทศงานวิจัย(ข๎อมูลงานวิจัยต๎นน้า กลางน้า
และปลายน้า)สรุปของทุกคณะ/หนํวยงานเป็นภาพรวมสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย(ดาเนิน การเรียบร๎อย
แล๎ว)
4. ผู๎ใช๎ที่เป็นนักวิจัย (Researcher) : นักวิจัยที่มีรายชื่ออยูํในระบบสามารถสํงข๎อเสนอโครงการวิจัยทุก
งบประมาณเข๎าสูํระบบเพื่อรับการพิจารณาและสามารถแสดงข๎อมูลโครงการวิจัยที่เสนอขอของตนเองได๎(ต๎นน้า) ,
แสดงข๎อมูลการดาเนินการโครงการวิจัยของตนเอง(กลางน้า)และแสดงข๎อมูลการนางานวิจัยไปตีพิมพ๑เผยแพรํ การ
นางานวิจั ย เข๎ารํ ว มน าเสนอในเวทีป ระชุมวิชาการ (Proceeding) และการนางานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ตาม
แบบฟอร๑ม FM4-01ของตนเองได๎ (ปลายน้า) (อยูํในชํวงพัฒนาใน v.2)
แนวคิดในการพัฒนาระบบและการให๎ได๎มาซึ่งสารสนเทศในทุกระดับชั้นเกิดจากการระดมความคิด การ
สะท๎อนป๓ญหาและจัดการความรู๎(KM) ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stake holder)กับระบบนามาออกแบบเป็นแนวคิด
ของระบบ ดังภาพประกอบModel การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

หน่วย

ระบบ
RISS

ระบบ
รายงาน

งาน
นาเข้ า

ภาพประกอบ : Model การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 ดาเนิ น การประชาสั มพันธ๑ข๎อมูล ขําวสารตํางๆ ผํ านชํองทางตํางๆ เพิ่มมากขึ้น เชํน หนังสื อ
ราชการ สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) เป็นต๎น

Line Group

Facebook

Website

 ดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการตํางๆ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักวิจัยดาเนินงานวิจัย
เพิ่มความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยให๎มากขึ้นตัวอยํางโครงการที่จัด อาทิ
เชํน
- โครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ๑เผยแพรํ
- โครงการปรับปรุงต๎นฉบับบทความวิชาการสูํมาตรฐานการตีพิมพ๑ในระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง
 ด าเนิ น การออกแบบแนวปฏิ บั ติ ใ นการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ให๎ กั บ ผู๎
ประสานงานวิจัย ใช๎เป็นแนวปฏิบัติรํวมกัน กํอให๎เกิดความถูกต๎อง และสามารถดาเนินการเก็บข๎อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัดแห่งความสาเร็จ
 พัฒนาการ ของ งบประมาณด้านวิจัย มทร.ศรีวิชัย
100,000,000.00

งบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุน (บาท)

80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00
ปี 2557
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
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 พัฒนาการของจานวนผลงานทางวิชาการนักวิจัยมทร.ศรีวิชัย
จานวนผลงานทางวิชาการที่ได๎รับเผยแพรํ (เรื่อง)
400
300
200
100

0


ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

 ผลระดับคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบด้านงานวิจัยในรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2557 - 2559

ระบบและกลไก
งบประมาณ

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ผลงานตีพิมพ๑

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดองค๑วิจัย
(SAR)
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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บทสรุป
โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ (ฟิสิกส๑) ระดับประถมศึกษา จัดขึ้นโดยหลักสูตร
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร๑ สาขาศึ ก ษาทั่ ว ไป คณะศิ ล ปศาสตร๑ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยมี
วัตถุประสงค๑หลักคือ เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑จากแหลํงเรียนรู๎จริงในห๎องปฏิบัติการ
ได๎มีโอกาสใช๎อุปกรณ๑ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ เปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ สร๎างวิสัยทัศน๑
และเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑จากการเรียนรู๎ในห๎องปฏิบัติการ นอกจากนี้กิจกรรมดังกลําวยังสร๎างความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัยกับหนํวยงานภายนอก โดยระยะเวลาดาเนินการของโครงการ ระหวํางวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
สงขลา จานวน 40 คน จากการจัดโครงการพบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได๎ฝึกทัก ษะการทดลองทางฟิสิกส๑ใน
ห๎องปฏิบัติการ สามารถเข๎าใจการเรียนวิชาฟิสิกส๑ได๎ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑
คาสาคัญ : 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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บทนา
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร๑ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางใหผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูรวมกัน ในภาวะ
แวดลอม ที่แตกตางกัน ผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยวิธีที่หลากหลาย และเนนการใชวิธีที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ควร
ใชสื่อตาง ๆ และ การลงมือปฏิบัติใหมากกวาวิธีบรรยาย การเรียนรู วิทยาศาสตร นั้นผูเรียนจาเปนเรียนรูเรื่อง
ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร การสืบคนและการทดลอง และวิธีการใชเหตุผลเพื่อใหเกิด ความซาบซึ้งใจใน
การคนพบและแนวคิดของวิทยาศาสตร และติดตามความคิดของนักวิทยาศาสตรเพื่อสรางแนวทาง การเรียนรูของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังตองสื่อสารใหผูอื่นเรียนรู เรื่องราวตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับรูมา การเรียนรูเพื่อกาวผานไป สูโลก
ยุคใหม ผูสอนตองยอยและสกัดความรูใหงายลง เพื่อให ผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระสาคัญอยางแทจริง รายละเอียด
ปลีกยอยอาจสอนเสริมหรือใหผูเรียนไปเรียนรูเพิ่มเติมเอง การ ประเมินผลการเรียนรู ความเปนการประเมินตาม
สภาพจริง ขณะที่มีการเรี ยนการสอน จึ งทาใหการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตรประสบผลส าเร็จทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและ กาวขามไปสูยุคอนาคตไดอยางมั่นใจ ไมวาจะเปนระดับ AEC และระดับโลก (สมเกียรติ,
2556)
ในปลายศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนโดยลดทอนความรู ที่ไมจาเปนตอการเรียน
รู การจัดการเรียนรูเปลี่ยนแปลง โดยเนนเฉพาะสาระที่สาคัญและใชกระบวนการสืบเสาะ (inquiry) เปนรากฐาน
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร (Toplis, 2011) ผูเรียน สามารถหาความรูไดจากการสืบเสาะ แตยังไมเขาใจการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามธรรมชาติที่ควรเปน นอกจากนี้ปฏิบัติการสวนใหญที่พบในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรของประเทศ
ไทย เปนบทปฏิบัติการที่เลียนแบบมาจากตางประเทศ และตัวอยางตางๆ ที่พบในบทเรียนเปนตัวอยางที่ไกลตัวผู
เรียน ทาใหผู๎เรียนเขาใจกลไกการทางานของวิทยาศาสตรไดยาก ดังนั้นการ เรียนรูในปจจุบันจึงปรับเปลี่ยนมาเป
นหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และควบคุมมาตรฐานโดยใชสาระแกนกลาง และตัวชี้วัดรวมกันทั้ง
ประเทศ หรือที่เรียกวา หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธการ, 2551) ปจจุ
บันการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีจุดประสงค เพื่อเรียนรูกลไกการทางานของวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นตาม ธรรม
ชาติเปนหลัก (Linn and Eylon, 2011; Toplis, 2011) สาหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กลุ
มสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตรจาแนกออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดารงชีวิต ชีวิ ตและ
สิ่งแวดลอม สาร และสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดา
ราศาสตรและอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิทยาศาสตร๑เป็นสาขาที่มีความสาคัญและมีบทบาทตํอการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนการสอนด๎ าน
วิทยาศาสตร๑ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑นั้น จาเป็นต๎องมีการวางรากฐานการเรียนรู๎ตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษา ดังนั้น
แหลํ งเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร๑จึงถือเป็น ป๓จ จัยส าคัญที่จะพัฒนาทักษะผู๎เรียนให๎มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร๎างสรรค๑ คิดวิเคราะห๑แก๎ป๓ญหา เน๎นทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร๑ การสืบเสาะหาความรู๎และสร๎าง
องค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เล็งเห็นความสาคัญของทักษะการ
เรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ จึงมีการจัดตั้งโครงการห๎องเรียนพิเศษ “โครงการพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑” ซึ่ง
เน๎นการเรียนการสอนทางด๎านวิทยาศาสตร๑เป็นสาคัญ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด๎านการเรียนให๎กับ
นักเรียน โรงเรียนอนุบ าลสงขลาจึ งได๎มีการจั ดกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ให๎กับนักเรียน
โครงการพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เพื่อเพิ่มโอกาสให๎นักเรี ยนได๎ทาการทดลองทางด๎านวิทยาศาสตร๑ใน
ห๎องปฏิบัติการหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่วไป ได๎เล็งเห็นความสาคัญของการเรียนรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหนํวยงานของมหาวิทยาลัยตํอการให๎บริการทาง
วิช าการแกํสั งคม หลั กสู ตรรายวิช าวิทยาศาสตร๑จึ งขอดาเนินโครงการ “กิจกรรมเสริม ทักษะปฏิบั ติการทาง
วิทยาศาสตร๑(ฟิสิกส๑)” เพื่อเพิ่มศักยภาพด๎านการเรียนการสอน อันเป็นการเสริมทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ
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จริงให๎กับนักเรียน นาไปสูํการเปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎และสร๎างเจตคติตํอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ อั นถือเป็นการ
วางรากฐานในการพัฒนาบุคลากรทางด๎านวิทยาศาสตร๑ของประเทศ
วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ
1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ จากแหลํงเรียนรู๎จริง
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎มีโอกาสใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑
3. เพื่อให๎นักเรียนสามารถแก๎ไขป๓ญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
4. เพื่อสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร๑
5. เพื่อสร๎างความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับหนํวยงานภายนอก
สถานที่ดาเนินการ
ห๎องปฏิบัติการ หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร๑

วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวางแผนการดาเนินการ (P_Plan)
1. หนํวยงานที่ประสงค๑ขอรับบริการการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑แจ๎งความประสงค๑มายังหลักสูตร
รายวิชาวิทยาศาสตร๑
2. หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร๑ กาหนด วัน-เวลา ที่จะให๎บริการ
3. จัดทาแบบเสนอและขออนุมัติดาเนินโครงการบริการวิชาการที่กํอให๎เกิดรายได๎ เสนอตํอมหาวิทยาลัย
4. ประสานงานกับโรงเรียนอนุบาลสงขลา ที่ขอรับบริการทางวิชาการ
การดาเนินงานตามแผน (D_Do)
จัดเตรียมการเพื่อดาเนินโครงการตามภาระงาน ดังตํอไปนี้
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารคูํมือในการรับบริการการใช๎ห๎องปฏิบัติการสาหรับผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
2. จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการสาหรับการจัดโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ๑และสารเคมีตํางๆ
3. ดาเนินการจัดโครงการ “กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร๑ (ฟิสิกส๑)” ตามตารางกาหนดการ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check)
สรุปผลการประเมิน
การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (A_Act)
1. แบบสอบถาม
2. การสังเกตการณ๑จากผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ตัวชี้วัด / เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
1. อาจารย๑ (คณะกรรมการดาเนินงาน)
จานวน 6 คน
2. เจ๎าหน๎าที่ (คณะกรรมการดาเนินงาน)
จานวน 5 คน
3. นักเรียนจากภายนอก
จานวน 40 คน
4. อื่นๆ (อาจารย๑ผู๎ควบคุม)
จานวน 2 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได๎ความรู๎เพิ่มเติมในวิชาวิทยาศาสตร๑
2. นักเรียนมีโอกาสได๎ใช๎อุปกรณ๑ในห๎องปฏิบัติการ
3. นักเรียนมีโลกทัศน๑ วิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล และมีเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑
4. นักเรียนได๎รู๎บทบาทความรํวมมือของ มทร. ศรีวิชัย และมีทัศนคติที่ดีตํอมหาวิทยาลัย

สรุป
ด้านผลผลิต
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา จานวน ๔๐ คนได๎มีโอกาสในการฝึกทักษะการทดลองทางฟิสิกส๑
ในห๎องปฏิบัติการ
ด้านผลลัพธ์
นักเรียนผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เพิ่มขึ้น มีโอกาสใช๎ อุปกรณ๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร๑ จากแหลํง
เรียนรู๎จริง ทาให๎รู๎จักการเรียนรู๎โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และสร๎างเจตคติตํอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร๑
ด้านผลกระทบ
เพื่อเปิดโลกทัศน๑การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ สร๎างวิสัยทัศน๑และเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑ และเป็น
การสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
นักเรียนสามารถเข๎าใจการเรียนวิชาฟิสิกส๑ได๎ดีขึ้น
การประเมินผลโครงการ
ปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินโครงการ
1. การจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีป๓ญหาคือ มีผู๎แจ๎งความประสงค๑ขอรับบริการเป็นจานวนมาก ห๎องปฏิบัติการมีไมํ
เพียงพอ ทาให๎การจัดโครงการนี้สามารถรองรับนักเรียนผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เพียง 40 คน ทาให๎นักเรียนบางสํวน
เสียโอกาสในการเรียนรู๎
2. หนํวยงานที่ขอรับบริการติดตํอเข๎ามาในชํวงเวลากระชั้นชิด ทาให๎มีระยะเวลาในการดาเนินโครงการที่เรํงดํวน
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงในการจัดทาแผน/โครงการครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง และมีการวางแผนการเรียนวิทยาศาสตร๑รํวมกันระหวํางโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย และควรมีการสนับสนุน ให๎โรงเรียนในพื้นที่ชนบทได๎มีโอกาสในการรํวมโครงการเพื่อลดชํองวํางทาง
การศึกษา
2. ควรมีการประชาสัมพันธ๑โครงการลํวงหน๎าไปยังหนํวยงานที่สนใจและประกาศเปิดรับอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน
ชํวงเวลาที่แนํนอนเป็นประจาทุกปี
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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
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บทสรุป
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพื่อเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกอยํา งยั่งยืนโดยน๎อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการ นักวิชาการ ผู๎นาท๎องถิ่นและชุมชนได๎รํวมกัน
สร๎างศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ณ บ๎านปุาพงศ๑ หมูํที่ 9 ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง โดยนาการจัดการความรู๎ห ลายประเด็นใช๎ในการวางแผนและการบริหารจัดการ อาทิ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และ
ทางานพี่เลี้ยง (Mentoring) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรีย
สนทนา) การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) และ ทีมข๎ามสายงาน (Cross-Functional Team)
เป็นต๎น สามารถชํวยลดคําใช๎จํายให๎แตํละครัวเรือนในการใช๎เตาชีวมวลแทนแก๏สหุงต๎ม LPG ได๎ไมํน๎อยกวําเดือนละ
1 ถัง คิดเป็นเงินจานวนประมาณ 400 บาทตํอเดือน หรื อประมาณปีละ 4,800 บาทตํอครัวเรือน สามารถสร๎าง
วิทยากรชุมชนที่มีทักษะในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎เป็นอยํางดี จานวนไมํน๎อยกวํา 5 คน และ
ชุมชนได๎รวมกลุํมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นกิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
ทางเลือก เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํ
ชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการจ๎างงาน สร๎างเครือขํายระหวําง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นไปตามยุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ.
2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลังงานทดแทนและสร๎างจิตสานึก
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.
คาสาคัญ : เตาชีวมวล พลังงานทางเลือก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู๎

บทนา
การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง เป็นผลมาจากนโยบายสํงเสริมการผลิต
การใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยการใช๎งานจะอยูํในรูปของพลังงานไฟฟูา พลังงานความร๎อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ในแผนบูรณาการพลังงานแหํงชาติ กระทรวงพลังงานได๎ทบทวนการจัดทาแผนพลังงาน 5
แผนหลัก ในชํวงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล๎องกับรอบของการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ได๎แกํ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย แผนอนุรักษ๑พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก แผนการจัดหาก๏าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง โดยในการจัดทา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) ซึ่ง
จะให๎ความสาคัญในการสํงเสริมการผลิตพลังงาน จากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยูํภายในประเทศ ให๎ได๎เต็มตาม
ศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด๎วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลัง งาน
ทดแทนเพื่อผลประโยชน๑รํวมในมิติด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชน โดยมียุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทน มีกลยุทธ๑ในการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลังงานทดแทน การ
สร๎างจิตสานึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎านพลังงานทดแทน โดยการสร๎างความตระหนักและความรู๎ความ
เข๎าใจตํอการผลิตการใช๎พลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการฐานข๎อมูลด๎านพลังงานทดแทนกลยุทธ๑ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ และข๎อมูลสถิติ
พลังงานทดแทนกลยุทธ๑ พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทน เพื่อสร๎างความสามารถในการ
ใช๎ป ระโยชน๑ จ ากพลั ง งานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และพัฒ นาเครื อขํายด๎านพลั งงานทดแทนที่
เกี่ยวข๎อง และสนับสนุนการมีสํวนรํวมของเครือขํายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงาน, 2558)
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จากการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตแก๏สชีว ภาพจากมูล สัตว๑และเศษขยะอินทรีย๑ ณ ชุมชนตะโหมด
อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยได๎รับงบสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
ประจาปี 2557 2558 และ 2559 สามารถชํวยลดคําใช๎จํายทั้ งเรื่องการใช๎พลังงานในการหุงต๎มแทนแก๏ส LPG ได๎
เป็นอยํางดี สามารถลดต๎นทุนเรื่องปุ๋ยอินทรีย๑ที่ผํานการยํอยสลายแล๎วที่ได๎จากการหมักแก๏สชีวภาพ ชํวยลดป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อม มีวิทยากรชุมชนที่ผํานการอบรมและฝึกปฏิบัติการสามารถถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพ
และแก๎ป๓ญหาระบบการผลิตแก๏สชีวภาพของชุมชน มีศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพให๎
ชุมชนและผู๎สนใจทั่วไป อยํางไรก็ตามในการผลิตแก๏สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกของชุมชนนั้น มีข๎อจากัดกับ
ครัวเรือนที่ไมํมีการเลี้ยงสัตว๑หรือไมํมีพื้นที่เพียงพอในการผลิตบํอแก๏สชีวภาพ ดังนั้นการผลิตพลังงานทางเลือกใน
รูปแบบอื่น ๆ จึงมีความจาเป็น เนื่องจากชุมชนมีอาชีพหลักคือการทาสวนยางพารา เศษกิ่งไม๎ยางพาราหรือไม๎อื่น
ๆ มีเพียงพอในการนามาใช๎ประโยชน๑แปรสภาพเป็นพลังงานความร๎อนเพื่อใช๎เป็นพลังงานการหุงต๎มในครัวเรือน
เพื่อลดคําใช๎จําย เพิ่มรายได๎ และนอกจากนี้ยังเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะบางสํวน และสามารถนา
ขี้เถ๎าที่เกิดจากการเผาชีวมวลไปใช๎ประโยชน๑ในการทาวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกพืชตํอไป จากการศึกษา
ของ รุ๎งคราญ และคณะ (2553) พบวําประสิทธิภาพของเตาชีวมวลสาหรับเชื้อเพลิงที่ เป็นไม๎ฟืนยางพาราสูงกวํา
เตาถํานไม๎ที่ผํานการเผาไหม๎มากํอน และสามารถใช๎เวลาในการทาให๎น้าเดือดเร็วกวําเตาถํานและอุณหภูมิเปลวไฟ
ขณะน้าเดือดเป็น 750 องศาเซลเซียส สูงกวําอุณหภูมิเปลวไฟจากเตาถํานมาก ดังนั้นการถํายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเตาชีวมวลเพื่อเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎นามา
แก๎ป๓ญหาให๎ชุมชนและยังมีเปูาหมายในการสร๎างวิทยากรชุมชนเพื่อเป็นผู๎ที่สามารถํายทอดทั้งองค๑ความรู๎และ
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในชุมชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป ตลอดจนสํงเสริมให๎ชุมชนผลิตใช๎ในครัวเรือนเพื่อลด
ต๎นทุนคําใช๎จํายด๎านพลังงานและจาหนํายเตาชีวมวลเพื่อเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนด๎วย

วิธีการดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการหมูํบ๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี “หมูํบ๎านพลังงานทางเลือก” ให๎มีศูนย๑เรียนรู๎
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลขึ้นในชุมชนและมีการฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรชุมชนให๎มีความ
ชานาญในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลนั้น ได๎มีการ กาหนดเปูาหมายผลิต/ผลลัพธ๑ และตัวชี้วัดของ
การดาเนินโครงการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ผลผลิต/ผลลัพธ์
หน่วย
ค่า
เป้าหมาย
1. จานวนหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได๎รับการถํายทอดไปใช๎
หมูํบ๎า
2
ประโยชน๑ (เฉพาะหมูํบ๎านแมํขําย วท. ขยายลูก)
น/
ชุมชน
2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถํายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
เรื่อง
1
3. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร๎างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ที่
คน
5
ถํายทอด
4. จานวนผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี
คน
30
5. ร๎อยละ 50 ผู๎รับการถํายทอดนาไปใช๎ประโยชน๑ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ
80
6. ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ดาเนินการใน
ร๎อยละ
80
ระดับดี-ดีมาก
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การนาเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) มาใช๎ในการดาเนินกิจกรรมเริ่มต๎นจาก เวทีเสวนา
(Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) และ การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) มาใช๎ในการ
บริหารจัดการหมูํบ๎านพลังงานทางเลือกปีที่ 2 โดยจัดให๎มีเวทีเสวนาระหวํางนักวิชาการ ผู๎นาชุมชน วิทยากรจาก
ชุมชนอื่นที่เคยเข๎ารํวมโครงการและมีความชานาญในการผลิตเตาชีวมวล รํวมทั้งผู๎ที่เคยผํานการอบรมผลิตเตาชีว
มวลจากหลากหลายหนํวยงาน และผู๎สนใจทั่วไป ได๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เลําเรื่องจากประสบการณ๑ตรง เพื่อเป็น
ในการข๎อมูลและข๎อเสนอแนะในการผลิตเตาชีวมวล ข๎อดีข๎อเสียของเตาชีวมวลแตํละแบบ รวมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎เทคนิคตําง ๆ ในการผลิตเตาชีวมวลสาหรับครัวเรือน และมีใช๎การจัดการความรู๎เกี่ยวกับ ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities of Practice หรือ CoP) จากการบริการวิชาการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลสาหรับ
ครัวเรือนเพื่อเป็น พลังงานทางเลือกแกํชุมชนตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งเคยมีและไมํมีประสบการณ๑การผลิตพลั งงานทางเลือกอื่น ๆ และการผลิต
เตาชีวมวลมากํอน ได๎ฟ๓งบรรยายจากวิทยากรให๎ความรู๎และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตเตาชีวมวลแตํละขั้นตอน
ไปพร๎ อ ม ๆ กั น และชํ ว ยเหลื อ แนะน า ชํ ว ยกั น ผลิ ต เตาชี ว มวลของแตํ ล ะคนได๎ ส าเร็ จ มี ระบบพี่ เ ลี้ ย ง
(Mentoring System) ระบบพี่เลี้ยงชํวยเหลือกันในการการถํายทอดความรู๎แบบตัวตํอตัว จากผู๎ที่มีความรู๎และ
ประสบการณ๑มากกวําไปยังผู๎ที่มีความรู๎และประสบการณ๑น๎อยกวํา เนื่องจากการผลิตเตาชีวมวลมีขั้นตอนในการ
ผลิตที่ไมํงํายนัก ต๎องใช๎ความชานาญ และการดูแลอยํางใกล๎ชิดในการใช๎เครื่องมือที่มีอยูํอยํางจากัด มี การประชุม
ระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เมื่อชุมชนมีทักษะในการผลิตเตาชีวมวลและได๎ใช๎ประโยชน๑จริงก็ได๎มี
การประชุมรวมกลุํมกันที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตเตาชีวมวลและพลังงาน
ทางเลือกอื่นเพื่อเป็นสินค๎าจาหนํายและหลังจากได๎อนุญ าตให๎จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการนาการจัดการ
ความรู๎เรื่อง ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ได๎มีการจัดตั้งทีมอาจารย๑จากหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร๑ สาขาศึกษาทั่ว ไป คณะศิล ปศาสตร๑ ถํายทอดองค๑ความรู๎ขั้นตอนในการผลิตเตาชีว มวล และทีม
อาจารย๑จากสาขาคหกรรมศาสตร๑ คณะศิลปศาสตร๑ ที่เข๎ามาสอนชุมชนแปรรูปอาหารได๎บูรณาการใช๎เตาชีวมวล
เป็นพลังงานในการหุงต๎ม สาขาการจัดการและสาขาการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในการวางแนวคิด การบริ ห ารจั ดการศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลั งงานทางเลื อกและ
วางแผนการตลาด หลังจากชุมชนได๎รวมกลุํมกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกตํอไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการจัดเสวนารํวมกันระหวํางนักวิชาการ ผู๎นาชุมชน และผู๎เข๎ารํวมโครงการ โดยมีนายบุญเติมภู รอง
เลื่อน นายอาเภอตะโหมด ให๎เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก และ ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน๑ศิริ ผู๎ชํวยอธิการบดี ในฐานะผู๎จัดการคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มาเป็นเกียรติรํวมโครงการ ระหวํางวันที่ 1213 กรกฎาคม 2560 นายวรรณ ขุนจันทร๑ รองสภาลานวัดตะโหมด นายธนินธรณ๑ ขุนจันทร๑ ประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชนเขาหัวช๎าง นายอภัย สุวรรณจินดา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตะโหมด และนายเจริญสิงห๑
ชนะสิทธิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 มารํวมต๎อนรับทีมวิทยากร อานวยความสะดวกในการจัดโครงการ พร๎อมทั้งเข๎ารํวม
ทุกกิจกรรม ในการจัดเสวนาได๎ข๎อสรุปที่จะน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินโครงการ
โดยนาชีวมวลเหลือใช๎จากการเกษตรนามาผลิตเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกในการลดต๎นทุนในครัวเรือน และสร๎าง
ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งศูนย๑ฯ มีองค๑ความรู๎ ขั้นตอนและโมเดล
การเทคโนโลยีการผลิตแก๏สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกอยูํแล๎วในปีที่ผํานมา และดาเนินการเพิ่มเติมองค๑
ความรู๎ เทคนิค ขั้นตอนและโมเดลในการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ดังภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบที่ 1 เวทีเสวนาการรํวมกันระหวํางนักวิชาการ ผู๎นาชุมชน และผู๎เข๎ารํวมโครงการในการน๎อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาชํวยลดต๎นทุนการใช๎พลังงานในการบริหารเป็นหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ บ๎านปุาพงศ๑ ม.9 ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
ผู๎เข๎ารํว มโครงการได๎รับ การฝึ กอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย๑เรียนรู๎การ
ถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก โดยเรียนรู๎จากวิทยากร และผู๎ที่เคยมีประสบการณ๑เข๎าอบรมกับหนํวยงานอื่น
ๆ อาศัยหลัก ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) การสอนงาน (Coaching) และทางานพี่
เลี้ยง (Mentoring) การเรียนรู โดยการปฏิบัติ (Action Learning) ดังภาพประกอบที่ 2 จากนั้นก็ได๎จัดทาสื่อ
ขั้นตอนในการผลิตเตาชีวมวล โดยรวบรวมภาพกิจกรรมที่ผู๎เข๎าอบรมได๎มาฝึกปฏิบัติจริง และมีสื่อทั้งที่เป็นเอกสาร
และสไลด๑สาหรับวิทยากรชุมชนในการถํายทอดความรู๎ ขั้นตอน ภาพกิจกรรม แกํผู๎สนใจมาศึกษาดูงานที่ศูนย๑การ
เรียนรู๎ฯ ดังภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 2 การฝึกอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก

ภาพประกอบที่ 3 ไวนิลขั้นตอนการผลิตเตาชีวมวล
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จากนั้นได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ทักษะแกํชาวบ๎านที่สนใจเป็นวิทยากรชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติจริงจากการจัดการความรู๎เรื่อง การเรียนรู โดย
การปฏิบัติ (Action Learning) ดังภาพประกอบที่ 4 และปรากฎเป็นภาพขําวกิจกรรมในหนังสือพิมพ๑ ดัง
ภาพประกอบที่ 5 นอกเหนือจากนั้นการจัดการความรู๎เรื่อง การสอนงาน (Coaching) และทางานพี่เลี้ยง
(Mentoring) ชุมชนได๎รับการสอนงานและมีพี่เลี้ยงจากผู๎ที่เคยได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล
และมีประสบการณ๑ชานาญในการผลิตเตาชีว มวลได๎นาประสบการณ๑นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม และฝึก
ปฏิบัติการจากวิทยากรจากโครงการ จากการเรียนรู จากการฝึกอบรมผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริงจากวิทยากรของโครงการ สํงผลให๎วิทยากรชุมชนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎
อยํางชานาญอยํางน๎อย จานวน 5 คน มีผู๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีในการรํวมโครงการ 39 คน ผู๎รับการถํายทอด
นาไปใช๎ประโยชน๑ ร๎อยละ 100 ความพึงพอใจของผู๎รับบริการในหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ดาเนินการในระดับดี - ดีมาก
ร๎อยละ 96.58

ภาพประกอบที่ 4 ผู๎เข๎ารํวมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการเป็น
วิทยากรชุมชน รํวมกับกิจกรรมอาเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ภาพประกอบที่ 5 ภาพขําวหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก หนังสือมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ๎าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 653
วันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 654 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
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วิทยากรชุมชนได๎ฝึกการเป็นวิทยากรอบรมให๎แกํนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากการออกบูธ
รํวมกับอาเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และการเข๎ารํวมจัดเสวนา สาธิตการใช๎เตาชีวมวลทอด "หนมเบซา" ในงาน คนโหมด 9
ยํางตามรอยพํอ ดิน น้า ปุา ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมให๎ความสนใจเรียนรู๎และสั่งซื้อเตาชีวมวลเพื่อใช๎ในครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นยังมีผู๎สนใจประยุกต๑การ
ผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญํเพื่อลดต๎นทุนการผลิตธุรกิจการทากล๎วยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนที่จะตํอ
ยอดในการพัฒนาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญํขึ้นให๎เหมาะสมกับกระทะใบใหญํ และแก๎ป๓ญหาการใช๎ไม๎ฟืนในปริมาณ
มากในการเผาไหม๎เชื้อเพลิงตํอไป เป็นไปตามนิยามการจัดการความรู๎ของ Ryoko Toyama (2002) กลําววํา การ
จัดการเพื่อเอื้อใหเกิดความรูใหมโดยใชความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคกรอยํางเปนระบบเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมที่จะทาใหมีความไดเปรียบเหนือคู แขงทางธุรกิจ ดังภาพประกอบที่ 6

ภาพประกอบที่ 6 วิทยากรชุมชน สาธิต และถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด 9 ยํางตามรอย
พํอ ดิน น้า ปุา ชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
จากการเข๎ารํวมสาธิตและถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลได๎รับความสนใจและมียอดสั่งซื้อเตาชีว
มวลมากขึ้น ทาให๎ชุมชนมีรายได๎จากการจาหนํายเตาชีวมวล ชุมชนจึงได๎รวมกลุํมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎าน
พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นกิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครั ว ชุมชน และระหวํางชุมชน เป็ นไปตามยุท ธศาสตร๑สํ งเสริมการพัฒ นาพลั ง งานทดแทน
กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนับสนุนครัว เรือนและชุมชนให๎ มีสํว นรํวมในการผลิ ตการใช๎
พลังงานทดแทนและสร๎างจิตสานึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
นอกเหนือจากนี้ ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ยังเป็นสถานีเรียนรู๎หนึ่งของชุมชน
ในการต๎อนรับนักทํองเที่ยว ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ผํานชมรมโฮมสเตย๑ชุมชนตะโหมด นักทํองเที่ยวจะได๎เรียนรู๎
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที่ศูนย๑เรียนรู๎ โดยมีการฟ๓งบรรยายและสาธิ ตการใช๎พลังงานทางเลือกทั้งการ
ผลิตแก๏สชีวภาพและเตาชีวมวล ดังภาพประกอบที่ 7
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ภาพประกอบที่ 7 ศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็นสถานีเรียนรู๎หนึ่งของชุมชนในการ
ต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่บริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน

สรุป
การถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลสาหรับครัวเรือน เพื่อเป็นแหลํงพลังงานทางเลือกอยํางยั่งยืน
โดยน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการโดยนักวิชาการ ผู๎นาท๎องถิ่นและ
ชุมชนได๎มีสํวนรํวมจากการเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเกี่ ยวกับการวางแผนและจัดการพลังงาน
ทางเลือกในชุมชน โดยนาการจัดการความรู๎หลายประเด็น 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
การผลิตเตาชีว มวล เพื่อใช๎ในครั วเรือนและเพื่อการค๎า การบริหารจัดการศูนย๑เรียนรู๎การถํายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทางเลื อก สํงผลให๎ชุมชนมีองค๑ความรู๎ การถํายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก บ๎านปุาพงศ๑ หมูํที่ 9
ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งได๎จัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผํานมา ชุมชนมีวิทยากรชุมชนที่มีทักษะในการ
ผลิตเตาชีวมวลและแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับระบบเตาชีวมวลในชุมชน อยํางน๎อยจานวน 5 คน ได๎แกํ นายสุทิน จันทโร
นายสิปปานนท๑ ขุนจันทร๑ นางชํอทิพย๑ ปราบปรี นายเจริญสิงห๑ ชนะสิทธิ์ และนางปราณี ตามแก๎ว สามารถลด
คําใช๎จํายจากการใช๎เตาชีวมวลแทนแก๏สหุงต๎ม LPG ได๎ไมํน๎อยกวําเดือนละ 1 ถัง เป็นจานวนเงินประมาณ 400
บาทตํอเดือน หรือประมาณปีละ 4,800 บาทตํอครัวเรือน และเกษตรกรสามารถนาขี้เถ๎ามาใช๎ประโยชน๑ในการ
ปรับสภาพดินเพาะปลูก นอกเหนือจากนั้นในการบูรณาการกับกลุํมโฮมสเตย๑ในการนานักทํองเที่ยวนักศึกษาที่มี
โอกาสได๎มาเรียนรู๎ การผลิตทั้งระบบแก๏สชีวภาพที่ได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีในปีที่ 1 และเตาชีวมวลในปีที่ 2
ทาให๎นักทํองเที่ยว นักศึกษาที่ได๎มีโอกาสเข๎ามาเรียนรู๎ตระหนักในการเรื่องการใช๎พลังงานอยํางประหยัดและการ
ผลิตพลังงานทางเลือกใช๎ในชีวิตประจาวัน ทั้งยังฝึกให๎เป็นผู๎มีจิตอาสาทํองเที่ยวและเรียนรู๎ที่ศูนย๑นี้ด๎วย สอดคล๎อง
กับการศึกษาของ พันทิพย๑ เหลําหาโคตร (2551) พัชรินทร๑ เสตะจันทร๑ (2550) และ นุชลี ทิพย๑มณฑา (2559)
การรวมกลุํมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหมูํบ๎านพลังงานทางเลือก สามารถสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวํางชุมชน สํวนประโยชน๑ทางสังคม เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํชุม ชนและสถานศึกษาในชุมชน
สร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการจ๎างงาน สร๎างเครือขํายระหวํางมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร๑สํงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรือน
และชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการผลิตการใช๎พลัง งานทดแทนและสร๎างจิตสานึกและเข๎าถึงองค๑ความรู๎ข๎อเท็จจริงด๎าน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
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บทสรุป
การบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนประมงชายฝ๓่ง ณ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนให๎ชาวบ๎านมีการรวมกลุํม โดยการบูรณาการความรู๎ทางสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑เพื่อเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งและการใช๎ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และสามารถพึ่งพาตนเองได๎ทั้งในเรื่อง
การลดรายจําย การสร๎างอาชีพเสริม การเพิ่มรายได๎ และการมีเงินออม ตามแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการนี้ดาเนินงานในชํวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแตํการสารวจ
ความต๎องการของชุมชน การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ประชาสัมพันธ๑โครงการและให๎ บริการ
วิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาขนมครองแครงกรอบและขนมก๎านบัว ซึ่งผลจากการให๎บริการวิชาการ
แกํกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวําทาให๎คุณ ภาพชีวิต
ดีขึ้นและรายได๎ของประชาชนเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : 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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บทนา
การบริ การทางวิชาการแกํสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะที่พึงให๎บริการทางวิช าการแกํชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตํางๆ ตามความถนัดและในด๎านความเชี่ยวชาญของคณาจารย๑ การให๎บริ การ
ทางวิชาการอาจให๎เปลําโดยไมํคิดคําใช๎จํายหรืออาจคิดคําใช๎จํายตามความเหมาะสม โดยให๎บริการทั้งหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน หนํวยงานอิสระ หนํวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว๎าง รูปแบบการให๎บริการทาง
วิชาการมีความหลากหลาย เชํน การอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ
ให๎คาปรึกษา ให๎การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามตํางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให๎บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน๑ให๎สังคมแล๎ว คณะยังได๎รับประโยชน๑ในด๎านตํ างๆ คือ
เพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ๑ของอาจารย๑อันจะนามาสูํการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน๑
ทางด๎า นการจั ดการเรี ย นการสอนและการวิจัย พั ฒ นาตาแหนํ งทางวิ ช าการของอาจารย๑ สร๎ างเครื อขํา ยกั บ
หนํวยงานตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงงานของนักศึกษาและเป็นการสร๎างรายได๎ ของคณะจากการให๎บริการทางวิชาการ
ด๎วย แตํการดาเนินโครงการให๎บริการทางวิชาการจะต๎องสอดคล๎องกับตัวบํงชี้ที่ 5.1 และตัวบํงชี้ 5.2 ใน srivijaya
QA#๒ และ สมศ.ที่ 8 และ 9 โดยเน๎นการนาผลจากการบริการทางวิชาการไปสูํความยั่งยืนของชุมชนในระยะ 5 ปี
ตาบลบํ อ หิ น ลั ก ษณะของภู มิป ระเทศโดยทั่ว ไป มี ลั ก ษณะทั้ งที่ ราบและที่ด อนคํ อนข๎า งสู ง และติ ด
ชายทะเล พื้นที่ทางตอนเหนือจะเป็นที่ราบคํอนข๎างสูง สํวนพื้นที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาสลับกันไป ทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขาบางสํวนและติดกับชายทะเล สํวนทิศใต๎เป็นพื้นที่ราบเกือบทั้งหมด ตาบลบํอหิ นเป็น 1 ใน 5
ของอาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งอยูํหํางจากศาลากลางจังหวัดตรังไปทางตะวันออกเฉียงใต๎ประมาณ 42 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ทั้งหมด 121.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,937.5 ไรํ ทิศเหนือ ติดตํอกับ ตาบลเขาไม๎แก๎ว อาเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง ทิศใต๎ ติดตํอกับ ตาบลไม๎ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตาบลนาเมืองเพชร อาเภอสิ
เกา จังหวัดตรังทิศตะวันตก ติดตํอกับ ทะเลอันดามัน แบํงเขตการปกครองออกเป็น 9 หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งสิ้น
จานวน 6,703 คน โดยแยกเป็นชาย 3,408 คน แยกเป็นหญิง 3,295 คน ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได๎แกํ การทาสวนยางพารา สวนปาล๑ม เป็นต๎น และมีการประกอบอาชีพการประมง นอกจากนี้
ประชากรบางสํ ว นประกอบอาชีพมากกวํา 1 อาชีพควบคูํกันไป คือการรับจ๎างและเกษตรกรรม ประมงและ
เกษตรกรรม จากการส ารวจความต๎องการขั้นต๎นโดยการสั มภาษณ๑แกนนาของชุมชนพบวํา สมาชิกในชุมชน
ต๎องการเน๎นไปในด๎านความรู๎และการถํายทอดเทคโนโลยี ด๎านนิเวศวิทยาชายฝ๓่ง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑สัตว๑น้า การทาบัญชีครัวเรือน ที่สํงผลกระทบตํอผลทางเศรษฐกิจครัวเรือน ให๎กับสมาชิกในชุมชนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ เสริมรายได๎และลดรายจํายของครัวเรือน
ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกลําวคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการประมง ได๎ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม ในปีงบประมาณ 2560 นี้ได๎จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ในชุมชน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายซึ่งกิจกรรมคื อการให๎บริการวิชาการทางด๎าน
บูรณาการความรู๎ทางสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

วิธีการดาเนินงาน
การวางแผน
1. ประชุมคณะทางานและพิจารณาแนวทางในการดาเนินโครงการโดยใช๎ผลการดาเนินงานของโครงการ
บริการวิชาการปีงบประมาณที่ผํานมา มาปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
2. สารวจความต๎องการและวิเคราะห๑ความต๎องการของชุมชน
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3. ประชุมจัดทาแผนการให๎บริการระหวํางหนํวยงานและผู๎นาชุมชน เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชนและสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได๎
4. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม
การดาเนินงาน
1.
ขออนุ มั ติ โ ครงการและเบิ ก จํ า ยงบประมาณตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ศรีวิชัยได๎จัดสรรให๎
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุในการจัดโครงการ
3. จัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให๎คณะกรรมการ
ดาเนินงานและหนังสือเชิญวิทยากรพร๎อมใบตอบรับ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดโครงการ พร๎อมทั้งประสานงานกับ
หัวหน๎าชุมชนเพื่อนัดวัน เวลา สถานที่ และให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการจัดเตรียมอุปกรณ๑ในการฝึกอบรม
5. จัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการ และเตรียมเอกสารในการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ โดย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการทาขนมครองแครงกรอบและขนมก๎านบัว
การดาเนินการ 1. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิต
การบูรณาการความรู๎ด๎านสังคมศาสตร๑และเศรษฐศาสตร๑มาใช๎ในชีวิตประจาวัน
2. จัดแบํงหน๎าที่ในการรับผิดชอบ
3. ดาเนินการอบรมการทาขนมก๎านบัวและขนมครองแครงกรอบ
4. ติดตามผลการดาเนินการของกลุํม
กิจกรรมในการบริการวิชาการให๎ความรู๎แกํชาวประมงชายฝ๓่ง
1) การอบรมวิธีการทาขนมก๎านบัว
วัสดุอุปกรณ๑สาหรับการทาขนมก๎านบัว ประกอบด๎วย
1. กระทะใบบัว
2. ตะหลิว
3. กระชอนลวด
5. ตาชั่ง
6. ชุดช๎อนตวง
7. ถาด
9. เขียงพลาสติก
10. กระชอนรํอนแปูง 11. ถุงใสํขนมขนาด
สํวนผสม
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑
5. เกลือ
9. แบะแซ

2. น้ามันพืช
6. ไขํไกํ
10. ขิงแกํ

สูตรการทาขนมก๎านบัว
- สํวนผสมตัวแปูง
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑ 1/2 กิโลกรัม
3. น้า 1 ถ๎วย
5. แอมโมเนีย 2 ช๎อนชา
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4. ถ๎วยตวงแก๎ว
8. มีด

3. น้า
7. แอมโมเนีย

2. น้ามันพืช 2 ช๎อนโต๏ะ
4. ไขํไกํ 1 ฟอง
6. โซดา 2 ชอนชา

4. น้าตาลทราย
8. โซดา
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- สํวนผสมน้าตาลสาหรับเคลือบ
1. น้าตาลทราย 1 1/4 ถ๎วย
3. เกลือ 1 ช๎อนชา
5. ขิงแกํสับละเอียด 75 กรัม ( 1/3 ถ๎วย)

2. น้า 1/2 ถ๎วย
4. แบะแซ 20 กรัม

วิธีทาตัวขนมก๎านบัว
1.รํอนแปูงลงในอํางผสม ทาเป็นบํอตรงกลาง
2.ผสมน้า น้ามันพืช น้าตาลทราย เกลือ ไขํไกํ แอมโมเนีย โซดา คนให๎เข๎ากัน
3.เทสํวนผสมข๎อ 2 ลงในอํางแปูง นวดให๎เข๎ากัน พักแปูงไว๎ 1 ชั่วโมง
4.แบํงแปูงมาคลึงให๎มีความหนาประมาณ 1/4 เชนติเมตร ตัดแปูงเป็นชิ้นยาว3-4 เซนติเมตร
ทาเชํนนี้จนหมดแปูง
5.นาแปูงที่ตัดแล๎วไปทอดในน้ามัน จนแปูงมีสีเหลืองกรอบ ตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ามัน
วิธีทาน้าตาลเคลือบขนมก๎านบัว
ผสมน้า น้าตาลทราย เกลือ แบะแซ ขิงแกํ ลงในกระทะ นาไปตั้งไฟเคี่ยว จนเหนียวข๎น ใสํแปูงที่ทอดแล๎ว
ลงคลุกให๎เข๎ากัน จนน้าตาลแห๎ง จับทั่วตัวแปูง(ตอนน้าตาลใกล๎จะแห๎ง ให๎หรี่ไฟลงอํอนๆ )
2) การอบรมวิธีการทาขนมครองแครงกรอบ
วัสดุอุปกรณ๑สาหรับการทาขนมครองแครงกรอบ ประกอบด๎วย
1. กระทะใบบัว
2. ตะหลิว
3. กระชอนลวด
5. ตาชั่ง
6. ชุดช๎อนตวง
7. ถาด
9. เขียงพลาสติก 10. กระชอนรํอนแปูง 11. ถุงใสํขนมขนาด
สํวนผสม
1. แปูงสาลีอเนกประสงค๑
5. ซีอิ้วขาวหรือน้าปลา
9. กระเทียม

2. น้ามันพืช
6. น้าปูนใส
10. รากผักชี

สูตรการทาขนมครองแครงกรอบ
1) สํวนผสมตัวแปูง
1. แปูงสาลีรํอนแล๎ว 2 ถ๎วย
3. น้าปูนใส 2 ช๎อนโต๏ะ
5. หัวกะทิ 5 ช๎อนโต๏ะ
2) สํวนผสมน้าตาลสาหรับเคลือบ
1. พริกไทย (เพิ่มได๎มากน๎อยแล๎วแตํความชอบ)
1/8 ช๎อนชา
3. รากผักชี 1/2 ช๎อนชา
5. ซีอิ้วขาวหรือน้าปลา 1ช๎อนโต๏ะ

4. ถ๎วยตวงแก๎ว
8. มีด
12. พิมพ๑ขนมครองแครง

3. เกลือ
7. หัวกะทิ
11. น้าตาลปีบ

4. ไขํไกํ
8. พริกไทย

2. เกลือ 1/2 ช๎อนชา
4. ไขํไกํ 1 ฟอง

2. กระเทียม 1 ช๎อนชา
4. น้าตาลปีบ 3/4 ถ๎วย
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วิธีทาตัวขนมครองแครงกรอบ
1. นาแปูงสาลีที่รํอนแล๎ว ไขํ เกลือ น้าปูนใส และหัวกะทิ ผสมและนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน
(ถ๎าแห๎งเกินให๎เต็มน้าเพียงเล็กน๎อย) ป๓้นเป็นก๎อนกลมๆ กดกับแมํพิมพ๑ครองแครง หรืออาจใช๎แมํพิมพ๑รูปหัวใจ ดาว
หรือ อื่นๆ แล๎วแตํความชอบ
2. ใสํน้ามันในกระทะ เมื่อน้ามันร๎อนแล๎วใสํครองแครงที่ละน๎อยๆ ทอดจนเป็นสีเหลือง
กรอบ
วิธีทาน้าตาลเคลือบขนมครองแครงกรอบ
ทาเครื่องปรุงโดยนา รากผักชี พริกไทย กระเทียม โขลกให๎เข๎ากัน ผัดกับน้ามันพืชพอมีกลิ่น
หอม ตามด๎วยน้าตาลปีป น้า 1 ช๎อนโต๏ะ น้าปลาหรือซีอิ้วขาว เคี่ยวจนสํวนผสมเหนียวเข๎าด๎วยกัน ใสํครองแครงที่
ได๎จากขั้นตอนที่แล๎วคลุกให๎เข๎ากันโดยใช๎ไฟอํอนๆ ตักขึ้นปลํอยให๎เย็น ใช๎เป็นอาหารกินเลํนกับครอบครัวหรือ
อาหารวํางสาหรับเด็กๆ หากเก็บในภาชนะปิดมิดชิดจะเก็บได๎นานขึ้น
การประเมินผล
1. ติดตามผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยแบบสอบถาม
2. การสังเกตพฤติกรรมจากการให๎ความรํวมมือของผู๎เข๎ารํวมโครงการ
3. ติดตามสรุปผลและรายงานผลตํอคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4. ดาเนินกิจกรรมการเสวนารายงานผลการดาเนินงานสูํการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดาเนินงาน
รํวมกับชุมชน รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ ติดตามผลการใช๎งานและรายงานผลการปฏิบัติ
นาผลมาปรับปรุงการทางาน
คณะกรรมการดาเนินงานประเมินผลความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแกํชุมชนโดยจัดทาสรุปผล
และรายงานผลความสาเร็จการดาเนินงานโครงการตํอคณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการดาเนินงาน
ให๎ข๎อเสนอแนะ ป๓ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงใช๎ในการจัดโครงการบริการวิช าการในปี
ตํอไป
สถานที่ดาเนินการ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วัน / เดือน/ ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน
ด๎านผลผลิต
1. ผู๎เข๎ารับการอบรมและเข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎เพื่อใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ จานวน 41
คน
2. เกิดอาชีพเสริมที่สร๎างรายได๎แกํสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน
บ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 อาชีพ
ด๎านผลลัพธ๑
1. สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได๎รับความรู๎ตรงกับความต๎องการและมีความพึงพอใจกับผลการดาเนินโครงการ
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2. สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิ น
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง เกิดความสามัคคีและให๎ความรํวมมือกันและกันเพื่อสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎อยํางเข๎มแข็ง
และยั่งยืน
ภาพดาเนินการ

การนาไปใช้
สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองตาบลบํอหิน อาเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมไปสร๎างเป็นอาชีพที่กํอให๎เกิดรายได๎อยํางยั่งยืน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิตกับสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน
ประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง นามาบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํงการดารงชีวิต ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใน
หัวข๎อเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น รายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 วิชาจริยธรรมสาหรับมนุษย๑ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนามา
บูรณาการในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับความซื่อสัตย๑ในการทาการค๎าขาย ไมํเอาเปรียบผู๎บริโภค รวมทั้งวิชามนุษย
สัมพันธ๑และการพัฒนาบุคลิกภาพในประเด็นการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า การแตํงกายที่ดูดีเพื่อสร๎างความ
เชื่อมั่นแกํผู๎บริโภค
การบูรณาการกับงานวิจัย
ผลจากการให๎บริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียงแกํสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปาก
คลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง นามาสูํการบูรณาการกับทางานวิจัยเรื่อง
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ป๓จจัยที่สัมพันธ๑กับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ๎านไสต๎นวา ตาบลบํอ
หิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ 2560
อภิปรายผล
จากการเข๎าไปให๎การบริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ให๎กับสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่ง
บ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองตาบลบํอหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยคณะวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการประมงได๎ดาเนินการจัดโครงการที่เป็นความต๎องการของประชาชนชุมชน ซึ่งผู๎นากลุํมดังกลําวมีการ
รวมกลุํมอยํางเข๎มแข็งและสมาชิกในกลุํมมีความตั้งใจ มุํงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุํมรวมทั้ง
ประชาชนในชุมชนด๎วย ทาให๎การดาเนินการจัดโครงการดังกลําวลุลํวงไปด๎วยดี ดังเห็นได๎จากมีการนาความรู๎ที่
ถํายทอดให๎กับกลุํมนาไปใช๎ประโยชน๑ในการดาเนินชีวิต คือนาความรู๎ที่ได๎ไปสร๎างอาชีพเสริม สร๎างรายได๎แกํสมาชิก
สํงผลให๎สมาชิกของกลุํมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได๎วํา
กลุํมวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลองและชาวบ๎าน บ๎านปากคลองตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เป็นกลุํมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได๎ในอนาคตข๎างหน๎า เนื่องจากผู๎นากลุํมและสมาชิกในกลุํม มีความกระตือรือร๎น
และพยายามหาความรู๎และวิธีการตํางๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

สรุปผล
จากการเข๎าไปให๎บริการวิชาการด๎านเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับชุมชนประมงชายฝ๓่ง ณ กลุํมวิสาหกิจชุมชน
ประมงชายฝ๓่งบ๎านปากคลอง ตาบลบํอหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได๎เข๎าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎วย
การสร๎างอาชีพเสริมเพิ่มรายได๎แกํประชาชน ทาให๎ชาวบ๎านมีเงินออมบ๎าง ด๎วยการทาขนมขายในชุมชน สาหรับใน
ปีงบประมาณ 2561 สาขาศึกษาทั่วไปมีแผนการดาเนินงานตํอเนื่องด๎วยการให๎ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผลิตของใช๎ภายในครัวเรือน เชํน การผลิตน้ายาล๎างจาน การผลิตสบูํ
ยาสระผม เป็นต๎น
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บทสรุป
ป๓จจุบันชาวนาสํวนใหญํยังนิยมใช๎สารเคมี และปุ๋ยเคมีในการทานาข๎ าว เพราะไมํมั่นใจวําการปลูกข๎าว
โดยไมํใช๎สารเคมีและปุ๋ยเคมีจะทาให๎ได๎ข๎าวที่ดีมีคุณภาพได๎ ผลผลิตที่ได๎จึงไมํใช๎ข๎าวอินทรีย๑ตามความต๎องการของ
ผู๎บริโภคกลุํมรักสุขภาพที่มีเป็นจานวนมาก ในขณะที่พื้นที่นาข๎าวกาลังจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราและสวน
ปาล๑ ม น้ ามั น ตามกระแสความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ จึ ง จ าเป็ น ต๎ อ งมี ก ารสื่ อ สารกั บ เกษตรกรให๎ เ ห็ น
ความสาคัญและคุณคําของวิถีเกษตรอินทรีย๑ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยการสื่อสารขยายผลการผลิตข๎าว
อินทรีย๑ในพื้นที่ลุํมน้าปากพนัง โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือ(KM tools) ได๎แกํ การระดมสมอง
(Brainstorming) รํวมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) สกัดความรู๎การทานาข๎าวอินทรีย๑
โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดเก็บความรู๎เพื่อนาไปปฏิบัติรํวมกับพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลัง
การปฏิบัติ (After Action Review) และมีนักวิชาการเกษตรมาสอนงาน(Coaching) ควบคูํกับผู๎รู๎ในองค๑กร
(Center of Excellence-CoE) และเพื่อนชํวยเพื่อน (Peer Assist) จนได๎ความรู๎ที่ชัดแจ๎งเขียนเรียบเรียงออกมา
เป็นคูํมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ใช๎เอกสารประกอบการการแบํงป๓นความรู๎ (Share) เรื่องการทานาข๎าว
อินทรีย๑แกํเกษตรกรที่สนใจได๎เรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนเป็นเครือขํายกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวอินทรีย๑
ในพื้นที่ลุํมน้าปากพนังที่มีการติดตํอปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนพันธุ๑ข๎าว ภายใต๎ Social Network ของกลุํม
เกษตรกร สํงผลให๎เกิดความเข๎มแข็งได๎อยํางยั่งยืน
คาสาคัญ : 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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บทนา
ข๎าวที่ผลิตด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ จัดเป็นอาหารปลอดภัย(Food Safety) ด๎วยระบบการผลิตตาม
ธรรมชาติ มุํงอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ๑ของธรรมชาติ และใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติเพื่อ
การผลิตอยํางยั่งยืน โดยใช๎สารอินทรีย๑ ไมํใช๎สารเคมี ดาเนินการผลิตภายใต๎แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวฯ ที่พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให๎เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ สามารถพึ่ง พา
ตนเองได๎ คือ การพอมีพอกิน (เสกสรร สิทธาคม, 2556) จึงเรียกกันวํา “ข๎าวอินทรีย๑” เป็นสินค๎าที่กลุํมผู๎รัก
สุขภาพนิยมบริโภคเป็นอยํางมาก แตํจานวนผลผลิตก็ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ ทั้งตลาดภายในประเทศและ
การสํงออกในตลาดตํางประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สํงผลตํอการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิ ดอื่น เชํน ยางพารา ปาล๑ม ทดแทนในพื้นที่ปลู กข๎าวเดิม ทาให๎ พื้นที่ปลู กข๎าวลดน๎อยลง รวมทั้ง
ป๓จจุบันชาวนาหรือเกษตรกรสํวนใหญํนิยมใช๎สารเคมี และ
ปุ๋ ย เคมี ใ นการ
ทานาข๎าว ทาให๎ผลผลิตที่ได๎ไมํใช๎ข๎าวอินทรีย๑ อีกทั้งยังไมํ
มั่นใจวําการทา
นาข๎าวโดยไมํใช๎สารเคมีและปุ๋ยเคมี จะทาให๎ได๎รับผลผลิต
ที่ดีมีคุณภาพได๎
“พื้นที่ลุํมน้าปากพนัง” เคยเป็นพื้นที่ที่มีความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ๑
ประชาชนสํ ว นใหญํป ระกอบอาชีพ ทานามากที่ สุ ด โดย
อา ศั ย น้ า จ า ก
แมํน้าปากพนัง ซึ่งเป็นแมํน้าสายสาคัญของลุํมน้าปากพนัง
จึ ง เ ป็ น แ ห ลํ ง
ปลู ก ข๎า วชั้น ดีข องภาคใต๎ และเป็ น ศู น ย๑ ก ลางแหํ งความ
เจริญรุํงเรืองทุก
ๆ ด๎ า น จนเป็ น ที่ รู๎ จั ก ของผู๎ ค นอยํ า งกว๎ า งขวางในนาม
“เ มื อ ง แ หํ ง อูํ
ข๎าว อูํน้า” แตํป๓จจุบัน “ลุํมน้าปากพนัง” กลับมีป๓ญหาหลายประการเกิดขึ้นด๎วยสาเหตุจากสภาพแวดล๎อมที่
เปลี่ยนไป เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการทานาข๎าวมาเลี้ยงกุ๎งกุลาดา เพราะราคาและผลตอบแทนได๎ดีกวํา
ทานาข๎าว แตํภายหลังเกิดโรคระบาด และป๓ญหาดินเค็มไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรได๎ ประกอบกับ
ป๓ญหาอุทกภัยจนไมํสามารถทานาได๎ ชาวลุํมน้าปากพนังจึงมีฐานะคํอนข๎างยากจน และต๎องปรับตั วจากการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติมาพึ่งพาตนเองตามป๓จจัยการผลิตที่มีอยูํของตนมากขึ้น โดยการเรียนรู๎เพื่อการผลิตอื่น ๆ
(ตฤณ สุขนวล, 2554) หนํวยงานตําง ๆ จึงมีโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุํมน้าปากพนัง ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ฯ รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย๑ ก ารเรี ย นรู๎ ใ นชุ ม ชน เพื่ อ ถํ า ยทอดความรู๎ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร เสริมสร๎างอาชีพแกํเกษตรกร เพื่อฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนให๎เจริญรุํงเรืองดังเชํนใน
อดีต
โดยเฉพาะอยํ างยิ่งการฟื้น ฟูภูมิป๓ ญญาในการทานาข๎าว
ตามวิถีเกษตรอินทรีย๑ เพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ใกล๎เคียง
ให๎เปลี่ยนจาก “นาเคมี เป็นนาอินทรีย๑” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
คือเน๎นการปลูกข๎าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนกํอน หากมีผลผลิตมากจึง
นาออกขายในพื้นที่ตํอไป รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ปลูกข๎าวอินทรีย๑
ในภาพรวมของประเทศ จึงควรมีการพัฒนาวิธีการสื่อสารเพื่อขยาย
ผลไปยั ง เกษตรกรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการพั ฒ นาเทคนิ ค และ
กระบวนการสื่ อ สารที่ ส ามารถสร๎ า งความเข๎ า ใจได๎ อ ยํ า งแท๎ จ ริ ง
นาไปสูํการปรับเปลี่ยนคํานิยม และวิถีชีวิตเพื่อการพั ฒนาการผลิต
ข๎าวอินทรีย๑อยํางยั่งยืน สามารถเพิ่มจานวนผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพื้นที่
ลุํมน้าปากพนังได๎มากขึ้น ได๎หันมาปลูกข๎าวอินทรีย๑ เพื่อสร๎างความ
มั่นคงด๎านอาหาร สร๎างรายได๎ และลดรายจํายในครัวเรือน ประสบ
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ความสาเร็จมาอยํางตํอเนื่องมากกวํา 10 ปี อีกทั้งมีภูมิป๓ญญาการปลูกข๎าวด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ที่นําสนใจ (อลิสา
เลี้ยงรื่นรมย๑ และคณะ, 2559)
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ๑เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการปลูกข๎าวอินทรีย๑ของกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบ
วงจร บ๎านยางยวน ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา องค๑ความรู๎และภูมิ
ป๓ญญาเรื่องการปลูกข๎าวอินทรีย๑ ยังมิได๎เผยแพรํสูํเกษตรกรในวงกว๎าง ยังมีเกษตรกรจานวนมากที่ขาดความรู๎ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับพันธุ๑ข๎าว กระบวนการปลูก การดูแลรักษา และกาจัดศัตรูข๎าว ด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ จึงทาให๎ได๎ผล
ผลิตที่ไมํมีคุณภาพและไมํใชํข๎าวอินทรีย๑ตามความต๎องการของผู๎บริโภคกลุํมรักสุขภาพ
ดังนั้น คณะผู๎วิจัย จึงนากระบวนการจัดการความรู๎มาเป็นเครื่องมือในการสกัดความรู๎จากเกษตรกรที่
ประสบความสาเร็จในการปลูกข๎าวอินทรีย๑ เพื่อถอดบทเรียนความสาเร็จ แล๎วนามาเรียบเรียงเป็นคูํมือการปลูก
ข๎าวอินทรีย๑ เพื่อขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑แกํเกษตรกรรายอื่น เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนอยํางยั่งยืน
ตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
การสื่อสารขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพื้นที่ลุํมน้าปากพนัง เป็นวัตถุประสงค๑หนึ่งของงานวิจัย เรื่อง
“การสื่อสารแบบมีสํวนรํวมเพื่อการขยายผลการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพื้นที่ลุํมน้าปากพนัง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได๎รั บการสนับสนุน ทุนวิจัย จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํ งชาติ(วช.) ประจาปี 2559 เป็น
ลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR) คณะผู๎วิจัยได๎มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยตามกรอบกระบวนการจัดการความรู๎ (KM Process) และเครื่องมือที่ใช๎ (KM tools) ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดความรู้ (Identify)
จากการลงพื้นที่ดาเนินการวิจั ยดังกลําว ทาให๎ทราบวํากลุํ มเกษตรกรในพื้นที่ลุํ มน้าปากพนัง มีกลุํ ม
เกษตรกรทานาข๎าวตามวิถีเกษตรอินทรีย๑มาช๎านาน และมีภูมิป๓ญญาการลดต๎นทุน ด๎วยการทาปุ๋ยอินทรีย๑ และการ
ทาน้าหมักชีวภาพ เพื่อการบารุงรักษาต๎นข๎าว และการกาจัดโรคแมลง
และศัตรูพืชได๎หลากหลายวิธี โดยไมํพึ่งพาสารเคมี แตํองค๑ความรู๎นี้มิได๎
เผยแพรํ สูํ เกษตรกรในวงกว๎า ง จึ ง ได๎ ดาเนิ นการจัด การความรู๎ รํว มกั น
ระหวํ า งนั ก วิช าการเกษตร นั กวิ จั ย และผู๎ นากลุํ ม เกษตรกรกลุํ มข๎ า ว
อินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด๎วยการเสวนาพูดคุย ถึงความเป็นมาของกลุํม
เกษตรกร และความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑ ป๓ญหาและอุปสรรค
ของกลุํมเกษตรกร โดยการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ และรํวมหา
แนวทางแกป๓ญหาของเกษตรกรผู๎สนใจการทานาข๎าวอินทรีย๑
KM tools ที่ใช้ คือการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อ
แลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละประสบการณ๑ โดยการเสวนาพู ด คุ ย กั บ กลุํ ม
เกษตรกรที่ทานาข๎าวอินทรีย๑ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
Pratice-CoP) และการมีนักวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอย
ให๎คาปรึกษาในการคิดแนวทางแก๎ไขป๓ญหา
ผลที่ได้รับ คือทราบถึงศักยภาพของเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ตาบลดอนตรอ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รวมกลุํมกันทานาข๎าวอินทรีย๑ และพบประเด็นที่นําสนใจ 2
ประเด็น ได๎แกํ ประเด็นแรก เกษตรกรสมาชิกกลุํมมีความรู๎และประสบการณ๑ทานามาช๎านาน สามารถผลิตข๎าว
อินทรีย๑ที่มีคุณภาพดี แตํผลผลิตไมํเพียงพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค จึงต๎องการจะสร๎างเครือขํายเกษตรกร
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ผู๎สนใจทานาข๎าวอินทรีย๑เพิ่มขึ้น เพื่อจะได๎มีผลผลิตมากขึ้นในปีถัดไป ประเด็นที่สอง เกษตรกรรุํนใหมํที่สนใจการ
ทานาข๎าวอินทรีย๑ ขาดความรู๎ความเข๎า ใจเกี่ยวกับวิธีการทานา และการดูแลรักษาต๎นข๎าว ทาให๎ไมํได๎ผล ขาดทุน
และล๎มเลิกการทานาข๎าวอินทรีย๑ไปประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร จึงรํวมกันวางแผน
ดาเนินการจัดการความรู๎
ขั้นที่ 2 สร้างและแสวงหาความรู้ (Create and Acquire)
นักวิจัยได๎ดาเนินการสัมภาษณ๑เชิงลึกเกษตรกร และนักวิชาการเกษตร เพื่อค๎นหาความรู๎ของเกษตรกรที่
ประสบความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑ และจดบันทึกข๎อมูลจากการเลําเรื่อง แล๎วจัดประชุมเกษตรกร รํวมกับ
นักวิชาการเกษตรกร ซึ่งเป็นการทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎จากการสัมภาษณ๑ เป็นการเรี ยนรู๎ระหวํางทางาน (AAR
: After Action Review) ทาให๎เกษตรกรได๎มีโอกาสทบทวนความรู๎เดิม และเรียนรู๎ความรู๎ใหมํ แล๎วจดบันทึก
ความรู๎ไว๎เพื่อเผยแพรํตํอไป
KM tools ที่ใช้ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ที่นักวิจัยได๎สกัดความรู๎การทานา
ข๎าวอินทรีย๑ โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review) ซึ่งได๎
เรียนรู๎คิดเห็น (Learning Reviews) กับนักวิชาการเกษตร และนักวิจัยจากศูนย๑วิจัยข๎าวนครศรีธรรมราช เป็นที่
ปรึกษา (Mentor) คอยให๎คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการบารุงรักษาต๎นข๎าว
ผลที่ได้รับ คือจานวนพันธุ๑ข๎าวที่เกษตรกรใช๎ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ความรู๎เกี่ยวกับการทา
นาข๎าวอินทรีย๑ ซึ่งเป็นความรู๎เดิมที่มีอยูํในตัวเกษตรกร และความรู๎ใหมํจากนักวิชาการเกษตร
ขั้นที่ 3 รวบรวมและจัดเก็บความรู้ (Collect/Organize)
นั กวิจั ย ได๎ร วบรวมความรู๎ เกี่ย วกับ การปลู กข๎ าวอินทรี ย๑ และวางแผนการท านาข๎า วอินทรี ย๑รํว มกั บ
เกษตรกรกลุํ ม ข๎ า วอิ น ทรี ย๑ ค รบวงจร บ๎ า นยางยวน ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่มีความรู๎และประสบความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎
และนัดหมายลงพื้นที่ดาเนินการทานาข๎าวอินทรีย๑รํวมกัน และดูแลรํวมกันทุกระยะการเจริญเติบโต
KM tools ที่ใช้ คือการเรียนรู๎ระหวํางทางาน (After Action Review) เพื่อทบทวนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทานาข๎าวอินทรีย๑ โดยมีนักวิชาการเกษตรรํวมลงพื้นที่เป็นระยะ คอยสอนงาน (Coaching) เพิ่มเติม
ความรู๎ตามหลักวิชาการเกษตรแกํเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่มี
ประสบการณ๑มาเลําเรื่องการทาน้าหมักชีวภาพเพื่อการบารุงต๎น
ข๎าว และกาจัดศัตรูข๎าว จึงเป็นเพื่อนชํวยเพื่อน (Peer Assist) ทา
ให๎เกษตรกรได๎รั บความรู๎ใหมํ และมีความมั่นใจในการทานาข๎าว
อินทรีย๑ให๎ได๎ผลสาเร็จที่ดี
ผลที่ได้รับ คือความรู๎การทานาข๎าวอินทรีย๑ที่ชัดเจนขึ้น
พร๎ อ มน าไปเรี ย บเรี ย งเป็ น คูํ มื อ การปลู ก ข๎ า วอิ น ทรี ย๑ เพื่ อ การ
เผยแพรํแบํงป๓นแกํเกษตรกรรุํนตํอไป
ขั้นที่ 4 การเข้าถึงความรู้ (Access)
การเข๎ า ถึ ง ความรู๎ ที่ อ ยูํ ใ นตั ว บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ได๎ แ กํ
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑ นักวิชาการ
เกษตร และเจ๎าหน๎าที่จากศูนย๑วิจัยข๎าวนครศรีธรรมราช โดยการ
รํว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นความรู๎ พบปะปรึ กษาป๓ ญ หาตํ า ง ๆ ใน
ระหวํางการทานาข๎าวอินทรีย๑ทุกระยะ
KM tools ที่ใช้ คือแหลํงผู๎รู๎ขององค๑กร (CoE) การเข๎าถึงข๎อมูล ด๎วยวิธีการสอบถามข๎อมูลจากผู๎รู๎ใน
ชุมชน นักวิชาการเกษตร และบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐที่เคยติดตํอกันมาตั้งแตํเริ่มแรก
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ผลที่ได้รับ คือเกษตรกรมีเข๎าใจในการกาจัดศัตรูข๎าวด๎วยวิถีเกษตรอินทรีย๑ และมีความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางเกษตรกรกับบุคลากรภาครัฐ
ขั้นที่ 5 แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Share)
นักวิจัยได๎จัดประชุมอบรมให๎ ความรู๎เกี่ยวกับการทานาข๎าวอินทรีย๑ และวางแผนการทานาข๎าวอินทรีย๑
รํวมกับเกษตรกรรุํนใหมํในพื้นที่ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนใจจะเรียนรู๎
การทานาข๎าวอินทรีย๑ พร๎อมทั้งแนะนาให๎รู๎จักเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร บ๎านยางยวน ซึ่ งเป็นเกษตรกรที่
มีความรู๎และประสบความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑ มาถํายทอดความรู๎ในลักษณะเลําเรื่องการทานาข๎าว
อินทรีย๑ให๎เกษตรกรรุํนใหมํได๎ฟ๓ง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร๎อมทั้งมอบเอกสารเผยแพรํคูํมือการทานาข๎าว
อินทรีย๑ให๎เกษตรกรรุํนใหมํไว๎ เพื่อศึกษาฝึกปฏิบัติและประยุกต๑ใช๎ตํอไป
KM tools ที่ใช้ คือการเลําเรื่อง (Storytelling) จากประสบการณ๑การทานาข๎าวอินทรีย๑ พร๎อมทั้งแจก
พันธุ๑ข๎าว และคูํมือการทานาข๎าวอินทรีย๑ ให๎เกษตรกรรุํนใหมํ
(Work Manual) เพื่อให๎เกษตรกรรุํนใหมํสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได๎อยํางงําย โดยมีเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร
บ๎ านยางยวน ทาหน๎ าที่เป็ น พี่เลี้ ย ง (Mentor) ซึ่งได๎มีการ
แลกเปลี่ ย นหมายเลขโทรศั พ ท๑ และไอดี ไ ลน๑ ( Social
Network) เพื่อความสะดวกในการติดตํอสื่อสารกันตํอไป
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อมีก ารสื่ อสารขยายผลเพื่ อถํา ยทอด
ความรู๎ เรื่ องการทานาข๎ าวอิน ทรี ย๑ ทั้ งที่ เป็ นการสื่ อสารด๎ว ย
วาจา และการสื่ อ สารด๎ ว ยลายลั กษณ๑อั กษร ซึ่ง มีการสร๎า ง
ความสัมพันธ๑รวมกลุํมกันเป็นเครือขํายเกษตรกรชาวนาในพื้นที่
ลุํมน้าปากพนัง
ขั้นที่ 6 การนาความรู้ไปใช้ (Apply)
เมื่อเกษตรกรรุํนใหมํได๎เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติการ
ทานาข๎าวอินทรีย๑ โดยมีเกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร
บ๎านยางยวน ทาหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยง ควบคูํกับการใช๎คูํมือการทานาข๎าวอินทรีย๑เป็นแนวทางการปฏิบัติด๎วย ได๎มีการ
ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) เพื่อนาไปสูํการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาความรู๎สาหรับ
การเผยแพรํตํอไป
KM tools ที่ใช้ คือเกษตรกรพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให๎คาปรึกษาอยํางตํอเนื่อง เสร็จแล๎วมีการประชุม
ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) รวมทั้งมีนักวิชาการเกษตรเป็นผู๎สอนงาน (Coaching) เพิ่มเติม
ความรู๎ทางวิชาการแกํเกษตรกร
ผลที่ได้รับ คือคูํมือการทานาข๎าวอินทรีย๑ ที่ผํานการปรับปรุงเนื้อหาได๎ถูกต๎องเป็นแนวทางปฏิบัติแกํ
เกษตรรุํนใหมํ โดยใช๎หลักการการจัดการความรู๎ (KM) สกัดความรู๎และพัฒนาเนื้อหา จนเป็นที่นําเชื่อถือ สามารถ
ปฏิบัติตามได๎จริง
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จากวิธีดาเนินการดังกลําว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู (KM Process)
และเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tools) ดังตํอไปนี้
KM Process
ขั้นที่ 1 กาหนด
ความรู๎ (Identify)
ขั้นที่ 2 สร๎างและ
แสวงหาความรู๎
(Create/Acquire)

KM Tool
- Brainstorming
- Mentor
- CoP
- Storytelling
- After Action
Review
- Mentor
ขั้นที่ 3 รวบรวม
- After Action
และจัดเก็บความรู๎ Review
(Collect/Organize) - Coaching
- Peer Assist
ขั้นที่ 4 เข๎าถึง
- Center of
ความรู๎ (Access)
Excellence (CoE)
ขั้นที่ 5 แบํงป๓น
แลกเปลี่ยนความรู๎
(Share)

6. การนาความรู๎
ไปใช๎ (Apply)

- Storytelling
- Work Manual
- Mentor
- Social Network
- Mentor
- After Action
Review
- Coaching

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมนักวิชาการเกษตร นักวิจัย และผู๎นา
เกษตรกร โดยการระดมสมอง และวางแผนรํวมกัน
1. สั ม ภาษณ๑ เ ชิง ลึ ก เกษตรกร และนั ก วิ ช าการ
เกษตรเกี่ยวกับความสาเร็จในการทานาข๎าวอินทรีย๑
2. จดบันทึกข๎อมูลจากการเลําเรื่อง
3. ประชุมทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎
1. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ และดาเนินการ
รํวมกัน
2. นักวิชาการเกษตร คอยสอนงาน
3. มีการพบปะกันระหวํางเกษตรกรในพื้นที่
1. การเข๎าถึงความรู๎ในองค๑กร ได๎แกํ เกษตรกรที่
ประสบความส าเร็ จ ในการท านาข๎ า วอิ น ทรี ย๑
นักวิชาการเกษตร และเจ๎าหน๎าที่จากศูนย๑วิจัยข๎าว
นครศรีธรรมราช
1. ถํายทอดความรู๎ในลักษณะเลําเรื่อง
2. แจกคูํมือการทานาข๎าวอินทรีย๑
3. มี เ กษตรกรพี่ เ ลี้ ย ง ทุ ก ระยะการท านาข๎ า ว
อินทรีย๑
4. ใช๎ Line เป็นชํองทางการสื่ อสารสร๎าง
เครือขํายกัน
1. เกษตรกรกลุํมข๎าวอินทรีย๑ครบวงจร เป็นพี่
เลี้ยง
2. จัดการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ
3. นักวิชาการเกษตรเป็นผู๎สอนงาน

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือในการสื่อสารขยายผลการทานาข๎าวอินทรีย๑แกํเกษตรกร
รุํนใหมํ ทาให๎มองเห็นศักยภาพของเกษตรกรที่จะทาหน๎าที่เป็นวิทยากร และเป็นเกษตรกรต๎นแบบในการถํายทอด
ความรู๎เรื่องการทานาข๎าวอินทรีย๑ได๎ และสามารถสร๎างเครือขํายเกษตรกรผู๎ทานาข๎าวอินทรีย๑ได๎เพิ่มมากขึ้น เกิด
การรวมกลุํมกันเป็นนาแปลงใหญํเพื่อการผลิตข๎าวอินทรีย๑ในพื้นที่ลุํมน้าปากพนัง ซึ่งเกษตรกรมีการวางแผนการ
ผลิตรํวมกันและดูแลชํวยเหลือกันและกัน
แม๎วําเกษตรกรรุํนใหมํจะสามารถทานาข๎าวอินทรีย๑ตามคาปรึกษาของเกษตรกรพี่เลี้ยง และคูํมื อการ
ปลูกข๎าวอินทรีย๑ แตํเกษตรกรบางรายก็ยังขาดทักษะการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ป๓ญหาข๎าวปนจึงเกิดขึ้นมา
อยํางตํอเนื่อง และเมล็ดพันธุ๑ที่ได๎จึงไมํใชํเมล็ดที่มีคุณภาพอยํางแท๎จริง อันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว
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เก็บข๎าวเปลือกปนกันหลายพันธุ๑ และใช๎เครื่ องนวดข๎าวที่มีการนวดข๎าวพันธุ๑อื่นมากํอน ทาให๎มีเมล็ดข๎าวตํางพันธุ๑
ผสมมาด๎วย สํงผลตํอการอนุรักษ๑พันธุกรรมข๎าว และการสูญหายของสายพันธุ๑ ดังนั้น จึงต๎องมีการสอนงานโดย
นักวิชาการเกษตรเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพด๎วย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความรู๎ยัง
ต๎องมีการทบทวนหลังการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การสื่ อสารขยายผลการผลิ ตข๎า วอินทรีย๑ใ ห๎ ประสบผลส าเร็ จ จน
สามารถสร๎างเครือขํายเกษตรกรที่มีความรู๎ความเข๎าใจกํอให๎เกิดความยั่งยืนใน
ชุมชนได๎นั้น มีป๓จจัยสาคัญ 2 ประการ คือ
1.
ภาวะผู๎ น าของประธานกลุํ ม เกษตรกร มี ค วามเข๎ ม แข็ ง
กระตือรือร๎นในการทางานเพื่อสํวนรวม และเสียสละอุทิศตนให๎ความรู๎ และเป็น
ที่ปรึกษาแกํเพื่อนเกษตรกร สามารถทางานรํวมกับนักวิชาการเกษตรได๎ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑แกํสมาชิกกลุํมเกษตรกร
2. การประชุมทบทวนความรู๎หลังปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง ทาให๎เกษตรได๎
ประเมินความรู๎ของตนเอง และรํวมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ นาไปสูํการรํวม
แก๎ป๓ญหาของเพื่อนเกษตรกร ทาให๎เกิดความรํวมมือในการชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ให๎ได๎ผลผลิตข๎าวอินทรีย๑เหมือนกัน

สรุป
การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารขยายผลการปลูก
ข๎าวอินทรีย๑ ที่สามารถดึงความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง เพื่อการเผยแพรํหรือถํายทอดแกํ
เกษตรรุํนใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งทาให๎เกษตรเกิดความตระหนักในคุณคําของตนเองที่มีตํอสั งคมและชุมชน
และการที่เกษตรกรรวมกลุํมเป็นเครือขํายผลิตข๎าวอินทรีย๑ตอบสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภคนั้น เป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎แกํครอบครัวและชุมชนได๎อยํางมั่งคั่ง และสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารในชุมชนได๎เป็นอยํางดี จึงทาให๎เกิด
ความเข๎มแข็งได๎อยํางยั่งยืนด๎วย
จากผลการวิจัยโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ทาให๎ได๎คูํมือการทานาข๎าวอินทรีย๑ สาหรับใช๎เป็นสื่อ
ประกอบการอบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรรุํนใหมํนั้น คณะนักวิจัยมีแนวคิดตํอยอดพัฒนาสื่อจากคูํมือที่เป็นเอกสาร
เผยแพรํ ให๎ เป็ น วี ดิทัศ น๑ เ ผยแพรํ กระบวนการท านาข๎ าวอิ นทรีย๑ อยํา งละเอี ย ดทุก ขั้นตอน เพื่ อการเรีย นรู๎ ของ
เกษตรกรที่สนใจและเผยแพรํความรู๎แกํเยาวชนลูกหลานเกษตรกรตํอไป
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บทสรุป
การคิดบวกในการทางานเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะพบกับป๓ญหาตําง ๆ ทั้ง
ที่เป็นงานเอกสาร การประสานงานระหวํางบุคคล ซึ่งอาจมีการกระทบอารมณ๑ กันในการสื่อสารระหวํางบุคคล
ดังนั้น การมีทัศนคติที่ดีจะชํวยให๎ป๓ญหาทุกอยํางราบรื่นผํานไปได๎ด๎วยดี รวมถึงการสร๎างแรงบัลดาลใจให๎เพื่อน
รํวมงานด๎วยสภาพแวดล๎อมที่ดีก็เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให๎เราเกิดแรงจูงใจ และการมีอารมณ๑ที่คิดบวกตํองาน ทาให๎เรา
มีความทุํมเทตํอการทางาน งานก็จะออกมามีประสิทธิภาพก็จะทาให๎องค๑กรก๎าวหน๎าได๎ และในขณะเดียวกันถ๎าเรา
มีความสุขจากการคิดดี มีการยิ้มหัวเราะบ๎างจากการทางาน สมองก็จะหลั่งฮอร๑โมนแหํงความสุขออกมา และยัง
สํ ง เสริ ม ให๎ เราเกิ ดความเชื่ อ มั่ น กล๎ าที่ จ ะตัด สิ น ใจ มี เ หตุ ผ ลในการทางาน และในป๓ จ จุบั น หากหนํ ว ยงานให๎
ความสาคัญและชํวยผลักดันให๎บุคลากรมีความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในงานก็เป็นสํวนหนึ่งที่ทาให๎บุคลากรคิดดี
มีทัศนคติที่ดีกับงานที่ทาและองค๑กรที่ทางาน ซึ่งจะทาให๎เรารักงานรักองค๑กร และจะสํงผลให๎ผลงานที่ออกมาจะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังต๎องมีกิจกรรมที่สร๎างความสัมพันธ๑ในองค๑กร อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาภายในองค๑กร แม๎เพียงปีละ 1 ครั้ง และใช๎เวลาไมํนานแตํก็จะทาให๎บุคลากรที่ทางานภายในองค๑กรเดียวกัน ที่
ไมํคํอยได๎มีโอกาสได๎เจอกัน ได๎มาพบเจอกันและพูดคุย เป็นการสร๎างความสานสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ทาให๎ลดความ
ขัดแย๎งภายในองค๑กรได๎อีกสํวนหนึ่ง และได๎มาปรับทัศนคติที่ดีตํอกัน
แผนกงานบุคลากร ฝุายบริหาร จึงมีตระหนักถึงความสาคัญที่จะต๎องพัฒนาบุคลากรด๎วยการจัดโครงการ
การพัฒ นาบุ คลากรคิดบวกอยํ างสร๎ างสรรค๑และสานสั มพันธ๑บุคลากร โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎เป็น
เครื่องมือ(KM tools) ได๎แกํ การระดมสมอง (Brainstorming) รํวมกับผู๎บริหารหนํวยงานและตัวแทนบุคลากร
(Community of Practice –CoP) พัฒ นาบุคลากรด๎านการคิดบวก โดยการเลํ าเรื่องแลกเปลี่ ยนกัน
(Storytelling) แล๎วจัดเก็บความรู๎เพื่อนาไปปฏิบัติรํวมกับพี่เลี้ยงเพื่อเป็นการสอนงานกันสาหรับบุคลากรที่เข๎ามา
ใหมํ (Mentoring) ซึ่งมีการทบทวนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review) และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเดิมมา
สอนงาน (Coaching) ควบคูํกับผู๎รู๎ในองค๑กร (Center of Excellence-CoE) และเพื่อนชํวยเพื่อน (Peer Assist)
จนได๎ความรู๎ ที่จัดเจนเพื่อน ามาเรี ย บเรี ย งออกมาเป็นคูํมือปฏิบัติงานเพื่อให๎ การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน (Work Manual) และใช๎เอกสารที่ได๎นามาแบํงป๓นความรู๎ (Share) เรื่องการพัฒนาบุคลากรคิดบวกอยําง
สร๎างสรรค๑และพัฒนาองค๑กร เพื่อสํงผลให๎บุคลากรมีความรักสามัคคีเกิดความรํวมมือรํวมใจกันภายในองค๑กร
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุภารกิจขององค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : 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

บทนา
การพัฒนาบุคลากร เป็นภารกิจที่สาคัญของทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีนโยบายสนับสนุนและ
สํงเสริมให๎บุคลากรคิดบวกอยํ างสร๎ างสรรค๑ เพื่อเป็นการพัฒนาองค๑กร เพื่อให๎ เกิดความรักสามัคคีในหมูํคณะ
ตลอดจนเป็นการยกมาตรฐานความคิดที่ดีที่มีตํอองค๑กรให๎สูงขึ้น และจัดสํงบุคลากรเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับ
ตํา ง ๆ จนท าให๎ บุ ค ลากรที่ มีค วามสามารถทางด๎ านกี ฬ าได๎ แ สดงออกในทางที่ ดีส ามารถสร๎ า งชื่ อ เสี ยงให๎ กั บ
มหาวิทยาลัยฯ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาองค๑กรตํอไป
ฝุายบริหาร คณะวิทศาสตร๑และเทคโนโลยี จึงได๎ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสวนาคิดบวก
อยํางสร๎างสรรค๑และสานสัมพันธ๑ ภายในองค๑กรอยํางตํอเนื่องทุกปี
เพื่อเป็นการสร๎างให๎บุ คลากรมีทัศนคติที่ดีตํอองค๑กร และจัดให๎
บุ ค ลากรได๎ เ กิ ด ความรั ก กั น ภายในองค๑ ก ร ตามโครงสร๎ า งการ
บริหารจัดการใหมํ Srivijaya PM 11 “คุณภาพของหนํวยงาน
สนั บ สนุ น ” ได๎ เ ห็ น ความส าคั ญ ตํ อ การสนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม ให๎
บุคลากรมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และการ
อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข ให๎กับองค๑กรที่ทางานมีความ
รักความเข๎มแข็งในการทางาน และเกิดแรงผลัดดันในด๎านตํางๆ ที่
เป็นสิ่งที่ทาให๎บุคลากรที่ทางานรู๎สึกมีความสุขในการทางาน รู๎สึก
ผูกพัน และจะนามาไปสูํการรักองค๑กร ซึ่งสํงผลทาให๎การทางานที่
ออกมา มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็ น ผลดีแ กํอ งค๑ กร นาไปสูํ ผู๎ ที่ม า
ติดตํอกับองค๑กรก็จะรู๎สึกดีเมื่อมาติดตํอที่องค๑กร หรือมาเห็นความ
รักความสามัคคีภายในองค๑กร ก็จะรู๎สึกดีและชื่นชมองค๑กรด๎วย
เชํนเดียวกัน
ดังนั้น แผนกงานบุคลากร จึงเห็นความสาคัญของบุคลากรภายในองค๑กรจากการประเมินผลความพึง
พอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมของบุคลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําบุคลากรมีความสุข ประกอบกับในทุกปี จะมี
การเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารมีการปรับเปลี่ยนและบุคลากรใหมํเข๎ามาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู๎รับผิดชอบงานด๎านการพัฒนา
บุคลากรทุกหนํวยงานจึงต๎องมีโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจในการพัฒนาองค๑กรให๎ทางานได๎อยํางมีความสุข
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วิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑และสานสัมพันธ๑ในองค๑กร เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรประจาปีของหนํวยงาน ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากคณะผู๎บริหารและบุคลากรอยํางดีเยี่ยม ตํอเนื่องไป
จนถึง 2561 ซึ่งเป็น ลักษณะโครงการเชิงปฏิบั ติการ โดยการมีสํว นรํวมตามกระบวนการจัดการความรู๎ (KM
Process) และ เครื่องมือที่นามาใช๎ (KM tools) ตํอไปนี้
1. กาหนด (Identify)
จากการประชุม ปรึ ก ษาหารื อกั น ระหวํ างผู๎ บ ริ ห ารของ
องค๑กรและตัวแทนบุคลากร เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเป็นแนวทางในการทางานและขับเคลื่อนองค๑กรให๎ก๎าวไปสูํการ
ท างานที่ มี ม าตรฐานในการท างานและมี ก ระบวนการท างานที่
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน อีกทั้งการทางานในองค๑กรจะมี การ
พัฒนาได๎นั้น ผู๎บริหารองค๑กรต๎องรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากร
ด๎วยเชํนเดียวกัน จึงจะทาให๎องค๑กรสามารถขับเคลื่อนและพัฒนา
ได๎อยํางรวดเร็วและมีคุณภาพ เพราะถ๎าองค๑กรใดที่ไมํมีการรับฟ๓ง
ป๓ญหาจากผู๎ปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานก็อาจจะมีป๓ญหาได๎ ดังนั้นจึงต๎องมีการระดมสมองระดมความคิด
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และหาแนวทางในการพัฒนาองค๑กร เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค๑กรไปพร๎อม
ๆ กัน
KM tools ที่ใช้ คือ การระดมสมอง(Brainstorming) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ๑ โดย
การเสวนาพูดคุยกับผู๎บริหารองค๑กรและตัวแทน ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) และ
บุคลากรที่มีรู๎ความสมาสารถเป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอยให๎คาปรึกษาในการคิดแนวทางการแก๎ป๓ญหาๆ เพื่อให๎มี
แนวทางในการหาแนวทางที่หลากหลายและเมื่อเราสามารถที่จะระดมสมองภายในองค๑กรได๎นั้นการทางานก็จาทา
ให๎ เป็ น ไป อยํ างงํายเพราะเราสามารถที่จ ะรับ ฟ๓งความคิดซึ่งกันและกัน และยอมรับที่จะมองถึงความคิดของ
บุคลากรคนอื่นด๎วนเชํนกัน ซึ่งในองค๑กรใหญํๆในการ
ทางานต๎องมีการยอมรับความคิดเห็ นของคนอื่นบ๎าง
เ พ ร า ะ จ ะ ท า ใ ห๎ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ไ ป ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ได๎ ป รั บ ทั ศ นคติ ใ นการ
ทางาน ภายในองค๑กรให๎มีความรักความสามัคคี และ
พบประเด็นที่นําสนใจ 2 ประเด็น ได๎แกํ ประเด็นแรก
ผู๎บริหารมีการรับฟ๓งบุคลากรภายในองค๑กร ซึ่งสามารถ
ทาให๎ ผู๎ บ ริ หารองค๑กรทราบถึงป๓ญหาได๎อยํางแท๎จริง
เพื่อที่จะได๎นามาพัฒนาได๎อยํางแท๎จริง ประเด็นที่สอง มีบุคลากรรุํนใหมํที่มีเพิ่มเข๎ามา ซึ่งมีความจาเป็นต๎องมี
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบุคลากรรุํนใหมํได๎รู๎จักและเคารพบุคลากรที่เป็นรุํนพี่เพื่อการทางานได๎พัฒนา
ได๎อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงต๎องรํวมกันวางแผนดาเนินการจัดการความรู๎ องค๑กรสามารถมีการพัฒนาได๎
อยํางรวดเร็ว เนื่องจากมีการรับฟ๓งแลกเปลี่ยนความรู๎เพื่อองค๑กรสามารถที่จะมีแนวทางในการทางาน และองค๑ก็จะ
ให๎เกียรติในหารทางานและการทางานก็จะมีความสุขเพราะ ภายในองค๑กรยอมรับฟ๓งผู๎น๎อยกวําก็อุํนใจและกล๎าที่
จะแสดงความคิด ความสามารถ และยังเป็นแรงผลักดัน ให๎กล๎าคิด กล๎าทา กล๎านาเสนอ กล๎าตัดสินใจ
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2. สร้าง/แสวงหา (Create/Acquire)
งานบุคลากรของหนํวยงาน ได๎ดาเนินการหาข๎อมูลเชิงลึกจากบุคลากรภายในองค๑กรเพื่อสอบถาม
ป๓ญหาในการทางานรํวมกันและค๎นหาแนวทางการแก๎ไขเพื่อที่จะนาแนวทางของการคิดบวกกับองค๑กร เพื่อที่จะให๎
องค๑ ก รประสบความส าเร็ จ ในการท างาน และจดบั น ทึ ก จากการสอบถามจากบุ ค คลเพื่ อ น าเอาข๎ อ มู ล มา
ประกอบการพัฒนา และจั ดการประชุมแบบไมํเป็นทางการเพื่อพูดคุยรํวมกันเพื่อหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหา
รํวมกันกับผู๎บริหารขององค๑กร ซึ่งเป็นการทบทวนความรู๎ที่เก็บมาได๎จากการสัมภาษณ๑ เป็นการเรียนรู๎ระหวําง
ทางาน(AAR : After Action Review) ทาให๎บุคลากรได๎มีโอกาสพูดคุยและทบทวนการทางาน แล๎ วจัดทาเป็นคู
มือการทางานได๎แบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
KM tools ที่ใช้ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ที่ผู๎ดาเนินการที่ได๎จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความคิด โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) แล๎วจัดประชุมทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review)
ซึ่งได๎เรียนรู๎คิดเห็น(Learning Reviews)กับบุคลากรรุํนใหมํ ซึ่งมีบุคลากร
รุํนเกําที่มีความรูํความสามารถ เป็นที่ปรึกษา (Mentor) คอยให๎คาแนะนา
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทางานในองค๑กร
ผลที่ได้รับคือ จานวนบุคลากรในองค๑กรที่มีความสามารถใน
สายงานมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ้ ง เป็ น ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยตรง เป็นความรู๎เดิมที่มีอยูํในตัวบุคลากร และความรู๎ใหมํจากบุคลากร
รุํนพี่ขององค๑กร เรื่อง เทคนิควิธีการพัฒนางาน ซึ่งเป็นการมองงานใน
ด๎ า นบวก และมี ค วามสุ ข ในการท างาน ซึ่ ง งานที่ อ อกมาก็ จ ะมี
ประสิทธิภาพ
3.รวบรวมและจัดเก็บ (Collect/Organize)
ผู๎ดาเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านพัฒนาองค๑กรของทุกหนํวยงานก็จะได๎รวบรวมความรู๎เกี่ยวกับ
การสื่ อ สาร กระบวนการท างาน และขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน รวมถึ งการวางแผนการการทางานให๎ ป ระสบ
ความสาเร็จในองค๑กร โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ และนัดหมายพูดคุ ย ปรึกษาหารือรํวมกัน และดูแล
รํวมกัน ซึ่งจะมีการพบปะกันในลักษณะสภากาแฟ ภายในองค๑กรเดียวกัน เพื่อให๎คาปรึกษาซึ่งกันและกัน
KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู๎ระหวํางทางาน(After Action Review)เพื่อทบทวนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิด การทางาน โดยมีบุคลากรรุํนพี่รํวมเป็นพี่เลี้ยง คอยสอนงาน (Coaching) เพิ่มเติม
ความรู๎ตามลักษณะงานของบุคลากร และมีบุคลากรตํางองค๑กร มาแบํงป๓นประสบการณ๑การทางานและเทคนิค
ของการงานทางานอยํางมีความสุขเปรียบเสมือนเป็นลักษณะของเพื่อนชํวยเพื่อน (Peer Assist) ทาให๎บุคลากร
ได๎รับความรู๎ใหมํ และมีความมั่นใจในการทางานให๎ได๎ผลสาเร็จที่ดี
ผลที่ได้รับ คือ ความรู๎และลักษณะของการทางานมีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น พร๎อมนาไปเรียบเรียงเป็น
คูํมือการปฏิบัติงาน เพื่อการเผยแพรํแบํงป๓นแกํบุคลากรรุํนตํอไป เพื่อเป็นแนวทางในการทางานและยังเป็นการ
เรียนรู๎งานได๎อยํา งดี เมื่อมีข๎อสงสัย มีข๎อปรึกษาก็สามารถที่จะปรึกษาพี่เลี้ยงในการสอนงาน หรือดูคูํมือในการ
ทางานได๎ เพื่อให๎เกิดความถูกต๎องในการทางานเพื่อให๎งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เข้าถึง (Access)
การเข๎าถึงความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ บุคลากรสามารถพูดคุยกันได๎อยํางมีความสุขและ
มีความรู๎สึกที่ดีตํอการพูดคุย โดยบางครั้งการรํวมประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎การพบปะพูดคุยเพื่อปรึกษาแก๎ป๓ญหา
ตําง ๆ ก็นําจะเกิดขึ้นบ๎างเพราะจะทาให๎รู๎สึกเป็นกันเองในการทางาน ซึ่งการทางานก็จะก๎าวหน๎าได๎ด๎วย เพราะ
องค๑กรก็เป็นสํวนหนึ่งในการชํวยสํงเสริมบุคลากรในการทางาน
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KM tools ที่ใช้ คือแหลํงผู๎รู๎ขององค๑กร (CoE)การเข๎าถึงข๎อมูล ด๎วยวิธีการสอบถามข๎อมูลจากผู๎รู๎ใน
องค๑กร และบุคลากรนอกหนํวยงานที่มารับบริการวํารู๎สึกอยํางไรกับองค๑กร เราก็จะสามารถทาให๎ทราบถึงการ
พัฒนาองค๑ได๎ด๎วยอีกระดับหนึ่ง
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ บุ ค ลากรมี ค วามเข๎ า ใจในการ
แก๎ ป๓ ญ หาและวิ ธี ก ารจั ด การป๓ ญ หาอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
กํอให๎เกิดการบรรลุวัตถุประสงค๑ และมีความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
บุคลากรในองค๑กรเดีย วกัน และตํางองค๑กรที่อาจจะเข๎ามารับ
บริการจากองค๑กรของเรารู๎สึกมีความสุขที่ได๎เข๎ามาใช๎บริการใน
องค๑กรของเรา และสามารถที่จะนาเทคนิคตํางๆมาปรับใช๎ใน
การทางานเพื่อให๎เกิดประโยชน๑และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
5. แบ่งปัน (Share)
มีการถํายทอดจากบุคลากรเกําสูํบุคลากรใหมํ มีการสอนงาน เปรียบเสมือนการมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และ
คอยให๎คาปรึกษา แบํงป๓นความรู๎เคล็ดลับในการทางานซึ่งเป็นการสอนงานถํายทอด และการสอนงานในลักษณะนี้
เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทาให๎องค๑กรสามารถมีการพัฒนาได๎เชํนเดียวกัน เพราะบุคลากรที่ได๎รับการถํายทอดจะรู๎สึกดี ก็
จะทาให๎มีความคิดที่ดีตํอองค๑กร ซึ่งมองไปถึงการที่จะมีความรักองค๑กร และสามัคคีในการทางาน และการทางาน
ในลักษณะนี้ยังสามารถทาให๎เกิดความรักความสามัคคีในการทางาน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งวัฒนธรรมแบบ
นี้ควรปลูกฝ๓งให๎อยูํในองค๑กรของการทางานให๎มาก เพราะจะทาให๎องค๑กรมีความสุข
KM tools ที่ใช้ คือ การเลําเรื่อง (Storytelling)
จากประสบการณ๑การทางานในองค๑กร พร๎อมทั้งสอนงานที่ต๎อง
ปฏิบั ติ และคูํมือการการทางานในองค๑ก รให๎ บุ คลากรรุํนใหมํ
(Work Manual) เพื่อให๎บุคลากรรุํนใหมํสามารถปฏิบัติตาม
ขั้น ตอนได๎อยํ างงําย โดยมีบุ ค ลากรรุํ น พี่ทาหน๎าที่เป็ นพี่เลี้ ย ง
(Mentor) ซึ่งได๎มีการจับคูํกันแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท๑ ไอ
ดีไลน๑ และเฟซบุ๏ค (Social Network) เพื่อความสะดวกในการ
สื่อสารกันเป็นเครือขําย และเป็นการติดตํอที่รวดเร็วซึ่งเป็นอีก
ชํองทางหนึ่งที่สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎งํายและสะดวกในการ
สํงเอกสารด๎วยเชํนเดียวกัน
ผลที่ได้รับ คือ มีการถํายทอดความรู๎เรื่องการทางานใน
องค๑กรในรู ป แบบการสื่ อสารด๎ว ยวาจา และการสื่ อสารด๎ว ยลาย
ลักษณ๑อักษร ซึ่งมีการสร๎างความสัมพันธ๑รวมกลุํมกันเป็นเครือขําย
บุ ค ลากร เพื่ อ ปลู ก ฝ๓ ง การดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น แบบพี่ น๎ อ ง แบบ
ครอบครัวเดียวกันทาให๎การทางานในองค๑กรรู๎สึกอบอุํ น มีมิตรภาพ
ที่ดีตํอกัน และเป็นการสื่อสารที่เข๎าสูํถึงกันได๎งําย และยังทาให๎กล๎า
ที่ จ ะคุ ย กล๎ า ที่ จ ะสื่ อ สารซึ่ ง กั น ได๎ งํ า ยขึ้ น และมี ค วามไวตํ อ การ
สื่อสาร รับสํงข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว
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6. ใช้ (Apply)
เมื่อบุคลากรได๎เรียนรู๎และลงมือปฏิบัติงานโดยมีบุคลากรรุํน พี่ทาหน๎าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ควบคูํกับการใช๎
คูํมือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางการปฏิบัติด๎วย และได๎มีการประชุม ปรึกษาหารือหลังการปฏิบัติ( After Action
Review) เพื่อนาไปสูํการปรับปรุงการทางาน ปรับปรุงคูํมือการทางานอีกครั้งในมีประมิทธิภาพและมีขั้นตอนการ
ทางานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
KM toolsที่ใช้ คือ การมีบุคลากรรุํนพี่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให๎คาปรึกษาอยํางตํอเนื่อง เสร็จ
แล๎วมีการประชุม ปรึกษาหารือ ทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) รวมทั้งมีหัวหน๎างานเป็นผู๎สอน
งาน(Coaching)เพิ่มเติมความรู๎ใหมํ ๆ
ผลที่ได้รับ คือ คูํมือการทางานที่มีประสิทธิภาพ ที่ผํานการพูดคุย ปรึกษาหารือ ระดมความคิด และ
ปรับปรุงเนื้อหาได๎ถูกต๎องเป็นแนวทางปฏิบัติแกํบุคลากรรุํนใหมํ โดยใช๎หลักการจัดการความรู๎ (KM) จนเป็นที่
นําเชื่อถือ สามารถปฏิบัติตามได๎จริง
ผลการดาเนินงาน
เกิดพลังของความรํวมมือในการทากิจกรรมตําง ๆ มากมาย อาทิ การนัดกันแตํงกายผ๎าไทยเพื่อความ
สวยงามและอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเมื่อมีบุคลากรได๎รับรางวัล หรือได๎
ตาแหนํ งงานที่สู งขึ้น แสดงความรู๎ สึ กดี ๆ ตํ อกันในวัน ส าคั ญ เชํ น วั นเกิด ซึ่ง การที่คนเรารู๎ จักคิด บวกและมี
ความรู๎สึกดีตํอกันภายในองค๑กร อีกทั้งยังรู๎จักการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน จะสร๎างวัฒนธรรมใหมํภายในองค๑กร เกิด
ความเคารพและให๎เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งไมํแบํงแยกกันเพราะเราคือบุคลากร
ในองค๑กรเดียวกัน และพร๎อมที่จะรํวมกันผลักดันองค๑กร ให๎เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การพัฒนาบุคลากรให๎คิดบวกอยํางสร๎างสรรค๑เพื่อพัฒนาองค๑กรให๎ประสบผลสาเร็จ
คือการมี
ความรู๎ความเข๎าใจซึ่งกันและกันทั้งผู๎บริหารองค๑กรและบุคลากร กํอให๎เกิดการพัฒนาและเกิดความเข๎าใจซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาทั้งงาน บุคลากร และองค๑กร ดังนั้นจึงมีป๓จจัยสาคัญ
3 ประการ คือ
1. คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มีผู๎บริหารรุํนใหมํที่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่
ปฏิบัติงานรํวมกันได๎อยํางเข๎าใจไปในแนวทางเดียวกัน
2. บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณ๑ที่ดีจึงทาให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน และพัฒนาการคิดบวกให๎เป็นไปใน
แนวทางที่ดี และรํวมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ นาไปสูํการรํวมแก๎ป๓ญหาขององค๑กร ทาให๎เกิดความรํวมมือในการ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ละเป็นกิจกรรมสํวนหนึ่งภายในองค๑กรทาให๎รู๎จักการรักการสามัคคีกัน ซึ่งจะเป็นสํวนหนึ่งที่
ทาให๎องค๑กรมีประสิทธิภาพในการทางาน
3. มีกิจกรรมสานสัมพันธ๑พูดคุยกันแบบไมํเป็นทางการบ๎าง ในแตํละสํวนงานเพื่อได๎ปรึกษาหารือกันถึง
ป๓ญหาและวิธีการรํวมกันแก๎ป๓ญหา ทั้งนี้ อาจกํอให๎เกิดแนวความคิดใหมํ ๆ เกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน อาทิ การนัดกันกินกาแฟ นัดกันทานอาหารเช๎า เพียงเทํานี้ก็เป็นกิจกรรมที่เริ่มต๎นการสาน
สัมพันธ๑ภายในองค๑กรได๎แล๎ว
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สรุป
การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารทั้งทางความคิด การ
สื่อสารด๎านการพูด และการแสดงอารมณ๑ ที่สามารถดึงความรู๎ที่มีอยูํในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง เพื่อ
การเผยแพรํหรือถํายทอดแกํบุคลากรรุํนใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งทาให๎บุคลากรเกิดความตระหนักในคุณคํา
ของตนเองที่มีตํอสังคมและองค๑กร
จากผลการดาเนินงานโดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎ ทาให๎ได๎คูํมือการทางานอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คูํมือที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการระดมความคิดรํวมกัน ซึ่งเข๎าใจซึ่งกันและกันทั้งบุคลากรในองค๑กรและผู๎บริหารองค๑กร
และเพื่อสร๎างมุมมองความคิดเชิงบวกให๎กับบุคลากรในองค๑กร และมีทัศนคติที่ดี ทั้งตํอตนเอง เพื่อนรํวมงาน และ
องค๑กร อีกทั้งยังสํงเสริมการทางานในการจุดประกายทางด๎านความคิดที่สร๎างสรรค๑ที่สามารถนามาใช๎ประโยชน๑ได๎
ในการทางานในองค๑กรในชีวิตประจาวัน และเป็นการสร๎างความสาเร็จให๎กับองค๑กร
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บทสรุป
การบริการวิชาการด๎วยการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพื่อสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยว ชุมชนชะแล๎
จังหวัดสงขลา เป็นกระบวนการที่หนํวยงาน หรือมหาวิทยาลัยต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดาเนินงานให๎
สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมคิดและสร๎างรูปแบบในการพัฒนาไปด๎วยกัน ในกรณีคณะ
สถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนชะแล๎ ได๎นาหลักกาบริการวิชาการแบบ
พันธกิจสัมพันธ๑เพื่อสร๎างชุมชนเข๎มแข็งมาประยุกต๑ใช๎ ในการดาเนินงาน และได๎ทบทวนผลการดาเนินในทุ กๆ
กิจกรรมเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการดาเนินงานในกิจกรรมตํอ ๆ ไป โดยคณะฯ ได๎มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ศึกษาเรียนรู้
ทาความเข้าใจชุมชนทั้งด๎านป๓ญหาและความต๎องการ แจ้งขอบข่ายการทางานและศักยภาพของคณะฯ หา
ข้อสรุปในการดาเนินงาน จัดทาแผน งบประมาณและกาหนดการ สร้างแนวทางชุมชน (concept) ดาเนินงาน
ตามแผน ซึ่งคณะฯได๎ดาเนินการเป็นลาดับ คือ นานักศึกษาลงพื้นที่ (work shop) ศึกษาบริบทชุมชน ออกแบบ
บรรจุภัณฑ๑ให๎กลุํมแมํบ๎าน ออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวด๎วย ฐานการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญา และประวัติศาสตร๑ ออกแบบ
จัดทาฐานการเรียนรู๎ ปูายเรียนรู๎ในฐานตําง ปูายบอกทาง และ สิ่งตกแตํงเส๎นทาง ทาแผํนพับ ออกแบบจัดทาปูาย
เรียนรู๎ในปุาชายเลน จัดอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย
ผลจากการดาเนินงานทาให๎ชุมชนเห็นคุณคําในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา และสิ่งแวดล๎อมที่ตนมี
เพิ่มขึ้น และมีเครื่องมือในการสร๎างมูลคํา ให๎กับตนเองและชุมชน และป๓จจุบัน บริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จากัด
(มหาชน) (CPF.) เข๎ามาดาเนินการพัฒนาชุมชนตํอจากคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ โดยใช๎แนวทางการปฏิบัติที่
คณะฯ ได๎ดาเนินการไว๎ โดยมีคณะฯ เป็นที่ปรึกษา และลงงานบริการวิชาการตามการร๎องขอตํอไป
คาสาคัญ : 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

บทนา
วิถีชีวิตของผู๎คนในชุมชนชะแล๎ได๎กํอรูปขึ้นจากมรดกทางธรรมชาติในพื้นที่ที่บรรพบุรุษได๎เลือกสรร เข๎ามา
ตั้งถิ่ น ฐาน ซึ่งเป็ น พื้ น ที่ ที่มีภู มิทัศ น๑ ง ดงาม และอุดมสมบู รณ๑ สร๎ างสมเป็นวิ ถีชีวิ ต และพัฒ นาเป็นวั ฒ นธรรม
ประเพณี รวมถึงภูมิป๓ญญาที่สืบทอดมาจนถึงป๓จจุบันนี้ อั นได๎แกํ ภูมิป๓ญญาด๎านการสร๎างที่อยูํอาศัยซึ่งอยูํภายใต๎
บริบทแวดล๎อมทางธรรมชาติอยํางสมดุล ภูมิป๓ญญาด๎านการสร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎ในการเลี้ยงชีพจากวัสดุใน
ท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาด๎านอาหารและโภชนาการจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และภูมิป๓ญญาด๎านอื่นๆอีกมากมาย
สิ่งเหลํานี้ได๎หลํอหลอมรวมเป็นอัตลักษณ๑ของชุมชนชะแล๎ (เทศบาลตาบลชะแล๎ : 2558)
ประเดํนป๓ญหาเกิดจาก ป๓จจุบันกระแสโลกาภิวัตน๑ ได๎สํงผลกระทบตํอวิธีคิด วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ทํามกลางกระแสความสับสน การรุกคืบของสังคมเมือง การมุํงเน๎นพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค จนละเลยภูมิป๓ญญา
และมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จนปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยํางรวดเร็ว ภาวะ
ซ้าซากของป๓ญหาที่เกิดขึ้น สํงผลให๎เยาวชนคนรุํนใหมํมีคํานิยมในการออกไปทางานนอกพื้นที่ ทางานโรงงาน ไมํ
อยากทาอาชีพประมง อาชีพทานาเหมือนบรรพบุรุษ ไมํเห็นคุณคําของวัฒนธรรม และภูมิป๓ญญาที่บรรพบุรุษสร๎าง
ไว๎
อยํางไรก็ตามมรดกทางธรรมชาติของชุมชนยังถือเป็นทุนทางสังคมของชุมชนที่สูงคํา และหาได๎ยากยิ่ง
แกนนาชุมชนจึงหาทางแนวทางการพัฒนาเพื่อสร๎างแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ซึ่งได๎ประสานงานรํวมกับหนํวยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ (สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๓๘ สงขลา) ในการจัดกิจกรรมรํวมกัน ทั้งกิจกรรมปลูกปุา
กิจกรรมเรียนรู๎ทรัพยากรให๎แกํเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร๎างจิตสานึกรํวมในการอนุรักษ๑และพัฒนาพื้นที่เพื่อ
สร๎างรายได๎เสริมแกํคนในชุมชนทั้งยังสามารถเข๎าใช๎ประโยชน๑และสงวนรักษาเพื่อตกทอดสูํลูกหลานในอนาคต
อยํางยั่งยืน และทาบันทึกความรํวมมือกับคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อจัดทาแผนและแนวทางในการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพื่อสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยวชุมชนชะแล๎
จังหวัดสงขลา รํวมกับชุมชน

377

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

วิธีการการดาเนินงาน
การดาเนินงานบริการวิชาการด๎วยการตํอยอดภูมิป๓ญญาเพื่อสร๎างคุณคํา และมูลคําด๎านการทํองเที่ยว
ชุมชนชะแล๎ จังหวัดสงขลา ได๎ประยุกต๑ใช๎หลักการบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ๑เพื่อสร๎างชุมชนเข๎มแข็งโดย
มีพื้นฐาน 4 ประการ ได๎แกํ รํวมคิดรํวมทาแบบหุ๎นสํวน
(Partnership) เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (Mutual benefit) มีการใช๎ความรู๎และเกิดการเรียนรู๎
รํวมกัน (Scholarship) และ เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (Social impact)
1. ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
เป็นการดาเนินที่คานึงถึงประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งอาจไมํได๎เป็นประโยชน๑ในเชิงมูลคํา แตํเป็นประโยชน๑ในเชิง
คุณคํา และคํอยๆ พัฒนาเป็นมูลคําในอนาคตตํอไป ซึ่งคณะทางานได๎มีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังตํอไปนี้
1.1 เรียนรู้ดูใจ เป็นการศึกษาบริบทซึ่งกันและกันไมํวําจะเป็นเรื่องของป๓ญหา ความต๎องการ ขอบขําย
ในการดาเนินงาน รวมถึงศักยภาพของทั้งสองฝุาย กลําวคือ คณะทางานได๎ลงพื้นที่พบปะ ผู๎นาชุมชน ทั้งในสํวน
ของเทศบาลตาบลชะแล๎ และและผู๎นากลุํม องค๑กรของชาวบ๎าน รวมถึงชาวบ๎าน เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนและนาเสนอแนวทางในการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยว

ภาพที่ 1 กิจกรรม workshop เรียนรู๎ศักยภาพชุมชน
1.2. หาข้อสรุปในการดาเนินงาน เป็นการแจ๎งข๎อจากัด หรือศักยภาพของคณะดาเนินงานเพื่อกาหนด
ทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานรํ ว มกั บ ตั ว แทนชุ ม ชุ น เชํ น คณะท างานมี ค วามเชี ย วชาญในด๎ า นการออกแบบ
สถาป๓ตยกรรม ด๎านการผังเมือง ด๎านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และด๎านทัศนศิลป์ เป็นต๎น และศักยภาพของ
ชุมชนที่คณะทางานพบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กลําวคือ ชุมชนชะแล๎เป็นชุมชนที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ๑ (ปุาชายเลน) ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น และโบราณสถานที่สาคัญ เหมาะแกํการพัฒนาเป็นแหํลงทํองเที่ยวตํอไป
1.3. ดาเนินการ
- จัดทาแผนงบประมาณ
- แบํงงาน
1.4. สร้างแนวทางให้ชุมชน (concept) การสร๎างแนวทางให๎ชุมชน จากการศึกษาบริบทชุมชนพบ
ศักยภาพชุมชนมากมายจึงสร๎าง (concept) ด๎วยการประพันธ๑บทกลอน เพื่อทาให๎จดจาได๎งําย และทุกคนใน
ชุมชนเห็นคุณคําของมรดกที่ตนมีได๎จากบทประพันธ๑ ดังนี้
ชะแล๎....แท๎วิถีธรรมชาติ
ภูมิป๓ญญาดารดาษประดับถิ่น
สืบคุณคําผํานคืนวันอันอยูํกิน
ดลแดนดินวิถีชน...ชะแล๎งาม
(ที่มา : ยงยุทธ หนูเหนียม : 2557)
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2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
การบริการวิชาการให๎กับชุมชนชะแล๎ของคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ในกิจกรรมตําง ๆ เป็นการดาเนินงาน
โดยมีฐานคิดให๎เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (Mutual benefit) กลําวคือ ชุมชนได๎ผลงาน และ
ชิ้นงานเพื่อนาไปตํอยอดในการการพัฒนาชุมชนตํอไป เชํน เส๎นทางทํองเที่ยว ปูายเรียนรู๎ ปูายบอกทาง บรรจุภัณฑ๑
แบบบ๎านต๎นแบบ ฯลฯ เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑ให๎กับชุมชน 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 workshopออกแบบและจัดทาต๎นแบบบรรจุภัณฑ๑ รํวมกับชุมชน

ภาพที่ 4 กิจกรรม workshopออกแบบ จัดทา และติดตั้ง ปูายบอกทาง รํวมกับชุมชน
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ภาพที่ 5 กิจกรรม workshopออกแบบ จัดทา และติดตั้ง ปูายเรียนรู๎ รํวมกับชุมชน

ภาพที่ 6 กิจกรรม อบรมมัคคุเทศก๑น๎อยให๎กับชุมชน

ภาพที่ 7 กิจกรรมออกแบบปูายเรียนรู๎ ซุ๎มถํายรูป และซุ๎มทางเข๎า
สาหรับเส๎นทางธรรมชาติปุาชายเลน
ในการทางานบริการวิชาการรํวมกับชุมชนทุกครั้ง เมื่อจบกิจกรรมแตํละกิจกรรมทางคณะทางานและ
ชุมชนจะดาเนินการ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ๑ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทารํวมกัน เพื่อกาหนดทิศทาง
และแผนการดาเนินงานในกิจกรรมตํอไปเสมอ
3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่ วมกัน (Scholarship) คณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ได๎ใช๎ความรู๎
ความชานาญ ของคณะทางานในแตํละหลักสูตรในการทางานรํวมกับชุมชนชะแล๎ กรณี : หลักสูตรสถาป๓ตยกรรม
ซึ่งใช๎ความรู๎ในด๎านการออกแบบ มาใช๎ในการทางานรํวมกันชุมชนในรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริการ
วิชาการ งานวิจัย หรือการบูรณาการการเรียนการสอน อาทิเชํน การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
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“ออกแบบเส้นทาง ท่องเที่ยวชุมชนชะแล้” (งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ๑ : 2559) โดยการทางานรํวมกับชุมชนแรก
เปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ตํอกัน กาหนดจุดเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งแบํงเส๎นทางออกเป็น 2 สํวน คือ เส๎นทางศึกษาภูมิ
ป๓ญญา และเส๎นทางศึกษาโบราณสถาน ในการทางานครั้งนี้คณะทางานได๎เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมากมายเพื่อใช๎
ในการออกแบบปูายเรียนรู๎ ตามเส๎นทางที่กาหนด สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎รูปแบบการนาเสนอข๎อมูลชุมชนที่นําสนใจ
และแสดงถึงอัตลักษณ๑ของชุมชนได๎ การบู รณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบบ้า น
ต้นแบบแนวอนุรักษ์ ชุมชนชะแล้ ” (ปิยาภรณ๑ อรมุต : 2559 ) กิจกรรมนี้ทางคณะฯได๎เรียนรู๎รูปแบบและภูมิ
ป๓ญญาของเรือนพื้นถิ่น ที่ถํายทอดกันมาจากรุํนสูํรุํน ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได๎เห็นคุณคําของสถาป๓ตยกรรมพื้นถิ่น
อยํางลึกซึ่งจากการถํายทอดจากชํางพื้นบ๎าน และสามารถนามาตํอยอดในการออกแบบอาคารตําง ๆได๎ สํวนชุมชน
ได๎แบบบ๎านต๎นแบบแนวอนุรักษ๑ไว๎เพื่อ ให๎ผู๎สนใจนาไปปรับสร๎างให๎เหมาะกับความต๎องการของแตํละบุคคลได๎
กิจกรรมบริการวิชาการและบูร ณาการการเรี ยนการสอน ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ให๎กับกลุํมวิส าหกิจชุมชน ใน
กิจกรรมนี้ คณะทางานและนักศึกษาได๎เรียนรู๎เรื่องคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น เชํน ใบตาล ใยตาล ลูกตาล และอื่นๆ
อีกมากมาย สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎เรื่องการเพิ่มมูลคํา และการสร๎างเอกลักษณ๑ให๎กับสินค๎าด๎วยบรรจุภัณฑ๑ที่ทามา
จากวัสดุในท๎องถิ่น กิจกรรมบริการวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอน อบรมมัคคุเทศก์น้อยและออกแบบ
ป้ายเรียนรู้ ซุ้มถ่ายรูป ซุ้มทางเข้าป่าชายเลนชะแล้ กิจกรรมนี้ทาให๎คณะทางานและนักศึกษาได๎เรียนรู๎ รูปแบบ
การศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน ทรัพยากรในปุาชายเลน รวมถึงเรียนรู๎ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนชะ
แล๎จากเด็ก ๆ โรงเรียนวัดชะแล๎ที่เข๎ารํวมอบรมมัคคุเทศก๑น๎อย สํวนชุมชนได๎เรียนรู๎รูปแบบการสืบทอดองค๑ความรู๎
ของชุมชนผํานเยาวชน และปูายเรียนรู๎

ภาพที่ 8 สํวนหนึ่งผลงานวิจัยพัฒนาสถาป๓ตยกรรมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิป๓ญญา และ วัฒนธรรมท๎องถิ่น :
ตาบลชะแล๎ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.
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ภาพที่ 9 สํวนหนึ่งผลงานวิจัยออกแบบบ๎านต๎นแบบเพื่ออนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
ชุมชนชะแล๎ จังหวัดสงขลา
4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) ผลกระทบตํอชุมชนชะแล๎จากการบริการ
วิชาการของคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มีผลลัพธ๑เป็นที่นําพอใจอยํางยิ่ง ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถประเมินในเชิง
มูลคําได๎อยํางชัดเจน แตํในสํวนของผลเชิงคุณคํานั้น สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได๎อยํางชัดเจน กลําวคือ
ชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้ อันจะเห็นได๎จาก เด็กๆ ของ
โรงเรี ย นวั ด ชะแล๎ รู๎ แ ละเข๎ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาของสถานที่ ส าคั ญ ในชุ ม ชน รวมถึ ง เห็ น คุ ณ คํ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติของตน ชุมชนได้เครื่องมือเพื่อดาเนินต่อ เชํน เส๎นทางทํองเที่ยว แผํนพับ มัคคุเทศก๑ แผนที่
และจุดเรียนรู๎ ฯลฯ เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างรายได๎ ในป๓จจุบันทางชุมชุนรวมกลุํมกันจัดให๎มี โฮมสเตย์
(homestay) สาหรับนักทํองเที่ยว รํวมถึงลานกิจกรรมเพื่อใช๎สาหรับการเต๎นท๑พักแรมสาหรับคณะที่มาศึกษาเยี่ยม
ชมชุมชนที่เป็นหมูํคณะ รวมถึงบริษัทเจริญโภคภัณฑ๑อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF.) เข๎ามาดาเนินการพัฒนาชุมชน
ตํอจากคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ โดยใช๎แนวทางการปฏิบัติที่คณะฯได๎ดาเนินการไว๎ โดยมีคณะฯ เป็นที่ปรึกษา
และลงงานบริการวิชาการตามการร๎องขอตํอไป
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เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย คณะศิล ปศาสตร๑ ได๎ดาเนินโครงการการจัดทาฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
กระเบื้ องดิน เผาเกาะยอขึ้น เพื่อให๎นั กศึกษาและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
สํงเสริมการเรียนรู๎และเห็นในคุ ณคําของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญานี้ไว๎ให๎
สาหรับผู๎ที่สนใจได๎ศึกษาตํอไป จากการดาเนินโครงการพบวํา นักศึกษาและบุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในภูมิ
ป๓ญญาการทากระเบื้องดินเผาเกาะยอมากขึ้น

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.
คาสาคัญ : การจัดฐานข๎อมูล กระเบื้องดินเผาเกาะยอ

บทนา
การทานุบารุงศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ถือเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักสาคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได๎ให๎ความสาคัญของวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น บริ เวณลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาที่กาลั งจะเลื อนหายไป โดยได๎เลื อกประเด็นเรื่อง มรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอ
กระเบื้องดินเผาเกาะยอหรือกระเบื้องดินเผาสงขลา งานหัตถกรรมพื้นเมืองนี้มีชื่อเสียงของชาวสงขลา
กระเบื้องที่ทาขึ้นจากดินเหนียวน้าเค็มริมทะเลสาบสงขลา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่พอจะสืบค๎นได๎แสดงไว๎
วําเริ่มมีการนาวัฒนธรรมการผลิตกระเบื้องดินเผาสาหรับมุงหลังคา อิฐสาหรับปูพื้น เข๎ามาจากชาวจีนอพยพตั้งแตํ
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ได๎มาสร๎างโรงผลิตกระเบื้องบริเวณเกาะยอ จากนั้นชาวไทยบริเวณนั้นได๎เรียนรู๎กรรมวิธีการ
ผลิตแล๎วจึงคํอยๆ เปิดโรงกระเบื้องเป็นของตัวเอง ในอดีตธุรกิจการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอนี้ขยายตัว
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อยํางรวดเร็ว เกิดเป็นโรงกระเบื้องจานวนกวํา 200 โรงทั่วบริเวณลุํมน้าทะเลสาบสงขลาตอนลําง และได๎รับความ
นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายในพื้นที่ภาคใต๎ กรุงเทพฯ และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เมื่อยุ คสมัย เปลี่ ย นแปลงไป การทากระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาเสื่ อมโทรมลง เพราะเกิดการพัฒ นา
อุตสาหกรรมและมีวัสดุกํอสร๎างรูปแบบใหมํ ๆ (กระเบื้องลอน) ให๎เลือกใช๎ การใช๎กระเบื้องมุงหลังคาที่ผลิตจาก
โรงงานด๎วยเทคโนโลยีทันสมัยจึงเข๎ามาแทนที่กระเบื้องมุงหลังคาแบบเดิม ความต๎องการของตลาดกระเบื้องดินเผา
เกาะยอลดลง ประกอบกับกระบวนการผลิตที่ทาให๎เกิดกระเบื้องที่ มีลักษณะเฉพาะของกระเบื้องดินเผาเกาะยอ
จาเป็นจะต๎องใช๎แรงงานจานวนมาก จากสถานการณ๑ดังกลําว สํงผลกระทบให๎การผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอใน
ป๓ จ จุ บั น เหลื อ ผู๎ ผ ลิ ต เพี ย งรายเดี ย ว และผู๎ มี ภู มิ ป๓ ญ ญาในการสร๎ า งเตาเผาคนสุ ด ท๎ า ย คื อ ลุ ง อ๎ อ ม หรื อ
นายอ๎อม ทิพโอสถ ครูภูมิป๓ญญาไทยด๎านกระเบื้องดินเผาได๎ถึงแกํกรรมแล๎ว สถานการณ๑ของมรดกภูมิป๓ญญาทาง
วัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอ จึงตกอยูํในระยะที่อาจจะขาดการสืบทอดสูํคนรุํนหลังสุํมเสี่ยงตํอการ
สูญหาย
คณะศิลปศาสตร๑จึงได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของมรดกภู มิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะ
ยอ จึงได๎จัดกิจกรรมการจัดทาฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้าทะเลสาบ
สงขลาตอนลําง โดยมีเปูาประสงค๑เพื่อต๎องการให๎ นักศึกษาและบุคลากรได๎เรียนรู๎ในภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีจิตสานึก
อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญานี้ไว๎ให๎สาหรับผู๎ที่สนใจได๎ศึกษาตํอไป

วิธีการดาเนินงาน
การวางแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิ ชั ย ทางคณะผู๎ ด าเนิ น งานได๎ มี ป รึ ก ษาหารื อ ป๓ ก หมุ ด เลื อ กพื้ น ที่ ส าหรั บ ใช๎ ใ นการศึ ก ษางานด๎ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คือ บริเวณลุํมน้าทะเลสาบสงขลา โดยเล็งเห็นวําพื้นที่นี้มากไปด๎วยมรดกทางภูมิป๓ญญาทั้ง 5 ด๎าน
ได๎แกํ ข๎าว ผ๎า ยา เรือน และสุนทรียะ อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากนั้นเลือกหาประเด็นทางด๎าน
วัฒนธรรมที่นําสนใจ ได๎ข๎อสรุปในการศึกษา คือ กระเบื้องดินเผาเกาะยอ/ กระเบื้องดินเผาสงขลา ซึ่งพบวํา
กระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอที่ยังคงใช๎ภูมิป๓ญญาดั้งเดิมในการผลิตเหลือเพียงโรงกระเบื้องเดียว คือ
โรงกระเบื้องลุงอ๎อม ชุมชนทํานางหอม ตาบลน้าน๎อย อาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่บริเวณลุํมน้า
ทะเลสาบสงขลา
ที่มาของภาพ:
https://paveenafern.wordpress.com
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ภาพที่ 2 โรงกระเบื้องในชุมชนทํานางหอม อาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา
การดาเนินโครงการนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่ (Field Study) จาเป็นอยํางยิ่งที่ทางคณะ
ผู๎จัดทาโครงการต๎องทาความรู๎จักพื้นที่ของชุมชน คนในชุมชนที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎ (Key Informant) ในการนี้
คณะผู๎ดาเนินโครงการได๎เลือกใช๎การจัดการความรู๎แบบ สภากาแฟ (Knowledge Cafe) เข๎ามาในการสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีระหวํางคณะผู๎ดาเนินโครงการกับคนในชุมชน พูดคุยทาความเข๎าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลเบื้องต๎น ความเป็นมา
เป็นไปของชุมชนและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑ระหวํางการทากระเบื้องดินเผาเกาะยอกับคนในพื้นที่ชุมชนทํานาง
หอมจากอดีตถึงป๓จจุบัน โดยเวทีที่ใช๎พูดคุยเป็นสถานที่แบบไมํเป็นทางการ บรรยากาศเป็นกันเอง เชํน ร๎านกาแฟ
ในตลาดนัดของชุมชน ศาลาในบริเวณวัด เป็นต๎น ดังภาพที่ 3-4

ภาพที่ 3 การพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน
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การดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของชุมชน พัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงป๓จจุบัน
รวมถึงข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ๑และกระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ คณะทางานได๎ใช๎ การ
ถ่ายทอดโดยการเล่าเรื่อง (Storytelling) มาเป็นเครื่องมือการจัดการความรู๎ โดยให๎ ผู๎เฒําผู๎แกํ ปราชญ๑ชาวบ๎าน
หรือครูภูมิป๓ญญาด๎านการทากระเบื้องและผู๎มีประสบการณ๑ในการผลิตกระเบื้องได๎บอกเลําเรื่องราวประสบการณ๑
ของตนกับชุมชนหรือกับการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 5-6 อีกทั้งยังใช๎ เวทีเสวนา (Dialogue) โดย
ให๎นั กศึกษาได๎ฟ๓งเสวนา “ผู๎เฒําเลําขาน ตานานชุมชน คนทากระเบื้องดินเผาเกาะยอ” เป็นการเชิญปราชญ๑
ชาวบ๎านและผู๎มีประสบการณ๑ในการผลิตกระเบื้องมาพูดคุยเรื่องราวของการทากระเบื้องในอดีตและรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน๎มในอนาคตของการการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5 การบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างบ๎านหรือขึ้นบ๎านใหมํ

ภาพที่ 6 การบอกเลําเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลง
ของการผลิตกระเบื้อง
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ภาพที่ 7 การเวทีเสวนา“ผู๎เฒําเลําขาน ตานานชุมชน คนทากระเบื้องดินเผาเกาะยอ”
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนกรผลิ ต กระเบื้ อ งดิ น เผา เกาะยอ
คณะทางานได๎ใช๎ การศึกษาดูงาน (Study tour) หรือ สุนทรียทัศนา รํวมด๎วยโดยพาคณาจารย๑และคณะ
นักศึกษาเข๎าชมกระบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาเกาะยอในโรงผลิตกระเบื้องจริงและได๎ทดลองทาแผํนกระเบื้อง
ดินเผาเกาะยอ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การเข๎าชมกรรมวิธีการผลิตแผํนกระเบื้องดินเผาเกาะยอ
กระบวนการนาข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอที่ได๎มาจัดทาในรูปแบบเอกสารและ
โปสเตอร๑ให๎ความรู๎ ผู๎ดาเนินโครงการได๎ใช๎การจัดการความรู๎แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) โดยมีการขอ
คาแนะนาและสอบถามถึงกระบวนการจัดทาเอกสาร ออกแบบสื่ อสิ่งพิมพ๑กับคณะทางานของโครงการจัดตั้งศูนย๑
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งทีมงานนี้ได๎แบํงป๓นความรู๎และประสบการณ๑ในการ
จัดทาสื่อตํางๆ ซึ่งทางคณะทางานได๎นาคาแนะนาและข๎อเสนอแนะ ไปปรับใช๎แก๎ป๓ญหากับงานได๎ ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การขอคาแนะนากับคณะทางานของโครงการจัดตั้งศูนย๑ศิลปวัฒนธรรม

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการการจัดทาฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้า
ทะเลสาบสงขลาตอนลําง พบวํากํอให๎เกิดประโยชน๑และคุณคําในด๎านตํางๆ ดังนี้
1. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอตัวนักศึกษา นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในภูมิป๓ญญาการทากระเบื้องดิน
เผาเกาะยอ (ภูมิป๓ญญาที่กาลังจะสูญหาย) มากขึ้น นักศึกษาได๎พัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน กลําวคือ นักศึกษาได๎มีโอกาสในการเรียนรู๎โดยบูรณาการเข๎ ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนวิถีแหํง
การดารงชีวิต และรายวิช าวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคใต๎ผํ านการเข๎ารํว มกิจกรรมนอก
ห๎องเรียน
2. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํออาจารย๑ผู๎สอน ผู๎สอนได๎ประสบการณ๑ในการจัดการเรียนรู๎ด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู๎รํวมกันกับนักศึกษา สามารถนามาบูรณาการเข๎ากับการเรียนการสอนทาให๎การสอน
มีความนําสนใจมากขึ้น
3. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอมหาวิทยาลัย เป็นการจัดโครงการที่ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑อันดีและสร๎าง
เครือขํายระหวํางคณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษาและชาวบ๎านในชุมชน
4. ประโยชน๑และคุณคําที่มีตํอชุมชนและสาธารณชน ผลที่ได๎จากการดาเนินโครงการนี้ คือ ได๎ฐานข๎อมูล
มรดกภูมิป๓ญญาที่ได๎รวบรวมองค๑ความรู๎เรื่องกระเบื้องดินเผาเกาะยอในบริเวณลุํมน้าทะเลสาบสงขลาตอนลําง ซึ่ง
นามาใช๎ในการเผยแพรํให๎กับเยาวชนผู๎สนใจ ชุมชน และบุคคลทั่วไป
หลังจากได๎ดาเนินการโครงการนี้ พบวํา ป๓จจัยที่ชํวยให๎การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็จ คือ ความ
รํวมมือของคณะทางาน ชาวบ๎านในชุมชนและนักศึกษา ผนวกกับการสนับสนุนเป็นอยํางดีจากผู๎บริหาร บุคลากร
ในสังกัดคณะศิลปศาสตร๑และโครงการจัดตั้งศูนย๑ศิลปวัฒนธรรม
ป๓ญหาและอุปสรรคที่ สาคัญตํอการดาเนินโครงการ คือ เรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการคํอนข๎างจะ
จากัด ไมํสามารถจัดกิจกรรมในชํวงเวลาราชการได๎ คณะผู๎ทางานจึงต๎องใช๎เวลานอกเวลาราชการในการดาเนิน
โครงการ
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สรุปผล
การดาเนินการจัดโครงการจัดทาฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุํมน้า
ทะเลสาบสงขลาตอนลํางในครั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได๎ คือ ฐานข๎อมูลมรดกภูมิป๓ญญาที่ได๎รวบรวมองค๑ความรู๎เรื่อง
วัตถุดิบสาหรับการผลิต วัสดุอุปกรณ๑ในการผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงความเชื่อที่ปรากฏในกระบวนการผลิต
กระเบื้องดินเผาเกาะยอในบริเวณลุํมน้าทะเลสาบสงขลาตอนลําง นามาใช๎ในการเผยแพรํให๎กับเยาวชนผู๎สนใจ
ชุมชน และบุคคลทั่วไป
แตํทวํา ภายหลังจากที่คณะผู๎ดาเนินโครงการได๎ดาเนินโครงการนี้ผํานไป ทาให๎ทราบวํานอกจากการผลิต
กระเบื้องดินเผาเกาะยอในลุํมน้าทะเลสาบสงขลาจะเหลือโรงผลิตกระเบื้ อง โดยใช๎ภูมิป๓ญญาแบบดั้งเดิมเพียงโรง
เดียวแล๎ว เตาเผากระเบื้องที่ใช๎สาหรับการผลิตกระเบื้องดินเผาที่ยังคงใช๎งานได๎อยูํและคงสภาพสมบูรณ๑เหลือเพียง
เตาเดียวเทํานั้น (โรงกระเบื้องลุงอ๎อม) ซึ่งยังไมํมีการถอดองค๑ความรู๎ในเรื่องการกํอสร๎างเตาเผากระเบื้อง ซึ่งนับวํ า
เป็นเรื่องสาคัญ หากไมํมีรวบรวมและจัดการองค๑ความรู๎ชุดนี้ไว๎ มรดกภูมิป๓ญญาชุดนี้อาจจะสูญหายไปได๎ ดังนั้น
เพื่อรักษาภูมิป๓ญญาสํวนนี้ไมํให๎สูญหาย จึงนาไปสูํแนวทางในการจัดกิจกรรมศึกษาครั้งตํอไป คือ กระบวนการถอด
องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการกํอสร๎างเตาเผากระเบื้อง ทั้งนี้มีความจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎
(KM Tools) แบบใช๎ทีมข๎ามสายงาน (Cross-Functional Team) ตั้งทีมทางานที่มีความรู๎และความเชี่ยวชาญจาก
หลายศาสตร๑เข๎ามาทางานรํวมกันเพื่อให๎การดาเนินการในแตํละกิจกรรมให๎เหมาะสม เชํน คณาจารย๑จากหลักสู ตร
รายวิชาสังคมศาสตร๑และ/หรือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ รับหน๎าที่ในการเก็บรวบรวมองค๑ความรู๎ด๎านภูมิป๓ญญาใน
การทาเตาเผากระเบื้อง คณาจารย๑และ/หรือนักศึกษาคณะสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑รับหน๎าที่ในการถอดแบบเตาเผา
กระเบื้อง คณาจารย๑และ/หรือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร๑ รับหน๎าที่ใ นการศึกษาวิเคราะห๑เกี่ยวกับโครงสร๎าง
ของเตาเผากระเบื้อง เป็นต๎น
ในขณะเดียวกัน แนวทางในการดาเนินการในอนาคตอาจจะต๎องใช๎การทางานพัฒนาพื้นที่ให๎เป็นแหลํง
เรีย นรู๎ มรดกภูมิป๓ ญญาท๎องถิ่นกระเบื้องดิน เผาเกาะยอของชุมชน เพื่อนาไปสูํการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎
สาหรับประชาชนที่สนใจ เป็นแหลํงเสริมสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ การถํายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ การ
สืบทอดภูมิป๓ญญาการทากระเบื้องดินเผาเกาะยอของบรรพบุรุษให๎ยั่งยืนคูํเมืองสงขลาสืบไป
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Graduate marketers create a dream build community
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บทสรุป
กิจกรรม“บัณฑิตนักการตลาด สานฝ๓น สร๎างชุมชน” มาจากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา “การจัดการ
ตราสินค๎า” ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญํ) มีวัตถุประสงค๑เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และการมีทักษะเพื่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู๎และอานวยความสะดวก ให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎จากการเรียนแบบ
ลงมือทา ทาให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งจากภายในใจและสมองของนักศึกษา นับเป็นการการเรียนรู๎แบบ Project-Based
Learning :PBL กลุํมเปูาหมาย คือ นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า การจั ด การตราสิ น ค๎ า มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน 5 ขั้ น ตอน คื อ
1. ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน 2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน
3. พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑ 4.นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน 5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎ ผลการ
ดาเนินงาน พบวํา 1. ได๎รับความรํวมมือจาก องค๑การบริหารสํวนตาบลนาไม๎ไผํ อาเภอทุํงสง และผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นอยํางดี 2. นักศึกษาได๎เรียนรู๎การผลิตผลิตภัณ ฑ๑ชุมชน 3. นักศึกษาได๎ประยุกต๑ความรู๎สูํการ
พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑ ที่สอดคล๎องกับเอกลักษณ๑ของชุมชน 4. นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนผํานการ
จัดแสดงสินค๎า 5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎ในกลุํมนักศึกษา และเผยแพรํผลงานผําน face book ชื่อ ศตวรรษ
ราชมงคลศรีวิชัย ป๓จจัยสูํความสาเร็จ คือ 1. ปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA 2. ได๎รับความรํวมมือจากนักศึกษา
เครือขํายชุมชน และบุคลากรในองค๑กร ป๓ญหาการดาเนินงาน คือ 1. นักศึกษาขาดประสบการณ๑การนาเสนองาน
มีแนวทางแก๎ไขคือ 1. มีการฝึกทักษะ/ให๎คาแนะนากํอนการนาเสนองาน
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ๑ชุมชน, เครือขํายชุมชน, ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 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

บทนา
จากการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของโลก ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนินชีวิต
อันสืบเนื่องมาจากการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลตําง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลกเข๎าด๎วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สํงผลตํอวิถีการดารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง สถานศึกษาจึงต๎อง
มีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษามีทักษะ และ
พร๎อมในการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นอีกหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวก ให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา ทาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งจากภายในใจและสมองของนักศึกษา นับเป็นการ
การเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL โดยการจัดกิจกรรม “บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้าง
ชุมชน” สาหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค้าซึ่งจากเดิมการเรียนการ
สอน มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนเพียงด้านเดียว ทาให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเฉพาะ
ทฤษฎีโดยขาดการปฏิบัติจริง ทาให้เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปนั้น จาต้องมีการเริ่ม
การเรียนรู้ในสถานประกอบการใหม่อีกครั้ง และเพื่อลดปัญหาดังกล่าว คณะฯ จึงมีการดาเนินกิจกรรม “บัณฑิต
นักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน” โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลจากสถานประกอบการจริง และนาไปสู่การประยุกต์ความรู้เชิง
วิชาการจากการเรียนการสอนในห้องเรียน นาไปใช้จริงนอกห้องเรียน สู่การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสามารถสร้างการมีจิตห้าลักษณะให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตนักการตลาดที่ดีต่อไปในอนาคต
โดยคณะฯ มีการดาเนินกิจกรรมดังกลําวอยํางตํอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยใช๎เครื่องมือการ
จัดการความรู๎ คือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) ประเด็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในชั้นเรียนระหวํางนักศึกษารุํนพี่ -รุํนน๎อง จึงทาให๎มีการ
พัฒนารูปแบบกิจกรมที่เหมาะสมแกํนักศึกษาในรูปแบบกิจกรรม “บัณฑิตนักการตลาด สานฝ๓น สร๎างชุมชน” ใน
ปีการศึกษาป๓จจุบัน

วิธีการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมมาจากข๎อเสนอแนะจากการดาเนิน
โครงการในรอบที่ผํานมา ประจาภาคการเรียน 1 /2558 คือ การระบุพื้นที่การดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน
เพื่อให๎เกิดความสะดวกตํอการดาเนินงาน และทาให๎เห็นผลการดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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กระบวนการดาเนินงาน
1. ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ
2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน
3. พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑
4. นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
5. รํวมการแลกเปลี่ยนความรู๎

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกระบวนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
ขอบเขตของการดาเนินงาน
ประชากร
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค๎า ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 จานวน 18 คน
สถานที่ดาเนินโครงการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญํ)
- สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนใน อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ
โดยการประสานงานกับชุมชน/ผู๎ประกอบการ ในพื้นที่ตาบลนาไม๎ไผํ อาเภอทุํงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีเพื่อคัดเลือกผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ ชุมชน ในตาบลนาไม๎ไผํ
อาเภอทุํงสง เข๎ารํวมโครงการตามเปูาหมาย 3 ราย
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน
โดยมีการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนใน ตาบลนาไม๎ไผํ อ.ทุํงสง ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ๑
จานวน 2 ครั้ง คือ
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ครั้งที่ 1
โดยมีอาจารย๑ผู๎สอน ซึ่งทาหน๎าที่ที่ปรึกษาและนานักศึกษาลงพื้นที่เพื่อแนะนาให๎รู๎จักกับ
ผู๎ประกอบการ
ครั้งที่ 2 นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ด๎วยตนเอง
1. ข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ ต.นาไม๎ไผํ อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช
2. ฟาร๑มเห็ดนายเอ็มไม๎ไผํ ต.นาไม๎ไผํ อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช
3. น้าดื่มไผํทอง ต.นาไม๎ไผํ อ.ทุํงสง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมฟาร๑มเห็ด นายเอ็ม นาไม๎ไผํ

ภาพประกอบที่ 4 แสดงการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กลุํมน้าดื่มไผํทอง
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาตราสินค๎า/บรรจุภัณฑ๑
นักศึกษาลงพื้นที่ รํวมออกแบบและพัฒนาตราสินค๎า บรรจุภัณฑ๑ โดยผู๎ประกอบการมีสํวนรํวมในการ
ออกแบบ โดยมีอาจารย๑ผู๎สอนให๎คาปรึกษาทั้งโดยตรงและผํานระบบออนไลน๑ ทางเฟสบุ๏ค ศตวรรษ ราชมงคลศรี
วิชัย สามารถพัฒนาได๎ดังนี้

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั

ภาพประกอบที่ 5 แสดงชื่อเฟสบุ๏ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย

ภาพประกอบที่ 6 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ข๎าวแต๐น แมํสมจิตต๑ บ๎านนาไม๎ไผํ

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ฟาร๑มเห็ด นายเอ็ม นาไม๎ไผํ
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ภาพประกอบที่ 8 แสดงการพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑น้าดื่มไผํทอง
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
โดยมีการนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน จานวนนักศึกษา 18 คน แบํง 3 กลุํม ณ หอประชุม
ใหญํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(ไสใหญํ) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ. 2560

ภาพประกอบที่ 9 แสดงบรรยากาศการนาเสนองาน
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กิจกรรมที่ 5 รํวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
โดยการรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ การดาเนินงาน และ วิธีการเขียนบทความ นักศึกษา ณ อาคารศรี
สรรพวิทย๑ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไส
ใหญํ) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพประกอบที่ 10 แสดงการรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กิจกรรมต่อเนื่อง การพัฒนากิจกรรม /โครงการในปีตํอมา
ที่

กิจกรรม /โครงการ

การดาเนินโครงการหลังจาก KM

1. การบู ร ณาการการเรี ย น รํวมกับวิชาการศึกษาความเป็นไปได๎เพื่อ
การสอน
โครงการทางการตลาด
2. การตํอยอดกิจกรรม
มีการตํอยอดให๎นักศึกษานาความรู๎ที่ได๎รับ
สูํ การเขียนบทความเพื่อพัฒนาตํอไป
3. การตํอยอดโครงการ
มี ก ารพั ฒ นาโครงการ ศตวรรษที่ 21
“ บั ณ ฑิ ต นั ก ก า ร ต ล า ด ส ร๎ า ง ชุ ม ช น
วัฒนธรรมใต๎”
4. การพั ฒ นาโครงการสูํ ก าร มี ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ แ กํ
บริการวิชาการ
ผู๎ประกอบการในพื้นที่ ต.นาไม๎ไผํ เพิ่มเติม

ระยะเวลา
ประจาภาคการ
เรียน 2/2560
ภาคการเรี ย น
2/2560
ประจาภาคการ
เรียน 2/2560
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ
2561

ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนากิจกรรม /โครงการตํอเนื่อง

อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินกิจกรรม ทาให๎สามารถสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํ และนาไปประยุกต๑ใช๎กับนักศึกษา และ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล๎อง ดังนี้
- การพัฒนาการตลาดระดับชุมชน พบวําควรสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ใหมํที่สร๎างคุณคําให๎กับผู๎บริโภค
คือพัฒนารูปแบบของตราสินค๎า บรรจุภัณฑ๑ และพัฒ นาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับ ธันยมัย เจียรกุล. 2556. ป๓ญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร๎อมรับการเปิด AEC.
วารสารนักบริหาร Executive Journal,34(1), 177-191
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- ป๓ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน พบวําชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีหรือการใช๎ความรู๎
ทางเทคนิคที่ทันสมัยมาใช๎เพื่อชํวยในการผลิต รวมทั้งการสร๎างนวัตกรรมใหมํของผลิตภัณฑ๑ยังอยูํในขอบเขตที่
จากัด ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร๑และชุติระ ระบอบ. 2555. โครงการพัฒนาคุณภาพ
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ๑เกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก. วารสาร มฉก. วิชาการ, 15(30),
89-105.
- การพัฒนาตราสินค๎า และบรรจุภัณฑ๑ พบวําการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สินค๎า จาต๎องคานึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ ประชิด ทิณบุต ร, เกวรินทร๑ พันทวี, ฐปนนท๑ อํอนศร. 2554.
การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สินค๎าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขํงขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑. วารสารศิลปกรรมสาร, 65-86
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA
- การได๎รับความรํวมมือ จากนักศึกษา เครือขํายชุมชนและบุคลากรในองค๑กรเป็นอยํางดี
ปัญหา/อุปสรรค
- ระยะเวลาดาเนินโครงการตามปีงบประมาณ
- นักศึกษาขาดประสบการณ๑การนาเสนองาน
- ขาดงบประมาณสนับสนุน
แนวทางแก้ไข
- วางแผนโครงการกํอนเปิดเรียน
- ฝึกทักษะ/ให๎คาแนะนากํอนการนาเสนองาน
- โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก

บทสรุป
1. ได๎รับความรํวมมือจาก สานักงานพัฒนาชุมตาบลนาไม๎ไผํ อาเภอทุํงสง และผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑
เป็นอยํางดี
2. จากการดาเนินโครงการ “บัณฑิตนักการตลาดสร๎างชุมชน” โดยมุํงเน๎นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ทาให๎นักศึกษาสามารถปฏิบัติได๎จริง
3. นักศึกษาสามารถประยุกต๑ความรู๎ด๎านวิชาการ และประสบการณ๑ที่ได๎รับในรายวิชามาพัฒนาตนเองได๎
4. จากการรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ทาให๎สามารถพัฒนาโครงการ ศตวรรษที่ 21 “บัณฑิตนักการตลาด
สร๎างชุมชน วัฒนธรรมใต๎” ประจาปีงบประมาณ 2561 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป
1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับคณะ
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถนาป๓ญหาที่ได๎รับ ปรับสูํการนาเสนอเชิงนโยบายในการกาหนดพื้นที่
ให๎บริการวิชาการแกํผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชน ตํอไป
3. สามารถนาเสนอผลของการดาเนินโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงทุนภายนอก เชํน
สานักงานพัฒนาชุมชน
397

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

บรรณานุกรม
ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร๑ พันทว และ ฐปนนท๑ อํอนศร. 2554. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
การเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารศิลปกรรมสาร, 65-86
ธันยมัย เจียรกุล. 2556. ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC. วารสารนัก
บริหาร Executive Journal, 34(1), 177-191
สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร๑ และชุติ ระบอบ. 2555. โครงการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป OTOP จังหวัดนครนายก. วารสาร มฉก. วิชาการ, 15(30), 89-105.
อมรรัตน๑ บุญสวําง. 2559. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 33-60

398

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่องเพื่อให้ทราบวิธีสอนร้องเพลงเรือตามแบบฝึก
The Transferring of Knowledge by Story Telling Approach to Learn How to
Teacha Boat Song Singing by a Practice
นายศุภชาติ เสถียรธนสาร
อาจารย๑
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บทสรุป
จากการดาเนินงานตามโครงการวิจัยที่พัฒนาแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นทานองเพลงเรือ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดไผํโ สมนรินทร๑ และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ต.บ๎านเกาะ อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดทาโดยอ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร และอ.ชาสินี สาราญอินทร๑ ได๎
ประสบผลสาเร็จดี พบวําการร๎องเพลงเรือโดยการใช๎แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นจากคณะผู๎วิจัย สามารถชํวยนักเรียน ที่
ทดลองวิจัยร๎องเพลงเรือได๎ ซึ่งการค๎นพบวิธีสอนร๎องเพลงเรือโดยใช๎แบบฝึกนี้ เป็นนวัตกรรมทางสื่อ การเรียนรู๎ที่
คณะผู๎วิจัยต๎องการเลําให๎คนอื่น ๆ ทราบวําทาอยํางไร
ดังนั้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นปีแรกหลังการดาเนินการวิจัยแล๎ว ผู๎วัยจึงได๎บันทึกวิธีการสอน และเก็บเป็น
ข๎อมูลลงคอมพิวเตอร๑อยํางเป็นระบบ แล๎วถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ให๎ครูผู๎สอน วิชา
ภาษาไทยทั้งสองโรงเรียนในโครงการวิจัย อาจารย๑สาขาภาษา (ภาษาไทย) คณาจารย๑ทํานตําง ๆ ตลอดจน
นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร๑ ได๎ทราบและสามารถนาวิธีการของผู๎วิจัยไปใช๎เพื่อร๎องเพลงเรือได๎ อีกทั้งผู๎วิจัย ได๎นา
วิธีการนี้ไปประกอบการสอนในหนํวยการเรียนเรื่องการอํานตามรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for
Communication) โดยสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให๎รู๎จักขั้นตอนการ
อํานออกเสียง การอํานเว๎นวรรคตอน และการอํานสอดแทรกอารมณ๑จากนั้นจึง บันทึกลง มคอ.3 เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติให๎เป็นกิจกรรมเสริมการอํานสาหรับอาจารย๑ทํานอื่น ๆ
ความสาเร็จในการถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ในปีแรกดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัย ได๎
ปฏิบัติตํอเนื่องเป็นปีที่สอง ในพ.ศ. 2560 เพื่อติดตามการนาขั้นตอนการสอนร๎องเพลงเรือไปใช๎ พบวํา คณะศิลป
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎เห็นถึงประโยชน๑การร๎องเพลงเรือ จึงจัดงาน วิถีชีวิตไทย
ริมน้า ให๎นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ประกวดร๎องเพลงเรือ โดยมาเรียนรู๎การร๎องเพลงเรือจาก อาจารย๑ในคณะศิลป
ศาสตร๑ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎เคยถํายทอดให๎คณาจารย๑ไปในปีแรก นับวําเป็นการตํอเนื่อง
และขยายผลไปสูํ กิจ กรรมการประกวดเพื่อกระตุ๎นให๎ เกิดการอนุรักษ๑ศิล ปวัฒ นธรรมได๎ดี และที่ส าคัญในการ
ถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ซึ่งในปีที่สองนี้ผู๎วิจัยยังได๎เผยแพรํ องค๑ความรู๎ด๎านการร๎องเพลง
เรือ จัดรายการ“รักษ๑ภาษาไทย เทิดไท๎องค๑ภูมิพล” ออกอากาศผ่านทางสถานี วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และผู้วิจัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโรงเรียนตําง ๆ เพื่อ ถํายทอดความงดงามของเพลง
เรือให๎ทุกคนปฏิบัติได๎ และสามารถพัฒนาตนเองให๎ตํอยอดวิธีการร๎อง เพลงเรือตามแบบฝึกนี้ ไปใช๎กับเพลง
พื้นบ๎านอื่น ๆ ได๎
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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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บทนา
เพลงพื้นบ๎านประเภทเพลงเรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน อยูํคูํกับวิถีชีวิต ริมน้า
ของชุมชนคนอยุธยามาอยํางยาวนานและคงอยูํถึงป๓จจุบัน แตํด๎วยความเปลี่ยนไปในการใช๎ชีวิตของ คนอยุธยาที่
เป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมํ ทาให๎เพลงเรือไมํคํอยปรากฏในการร๎องเลํน การอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญา เพลงพื้นบ๎าน
ประเภทเพลงเรือจึงเป็นสิ่งที่ต๎องรวบรวมเก็บข๎อมูล ที่กาลังจะเลือนหายให๎อยูํในรูปแบบที่เข๎าใจได๎ โดยงํายหรือมี
สื่อที่เข๎าถึงและเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว การปลูกฝ๓งและฝึกฝนให๎คนรุํนหลังโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็น นักเรียนได๎
เรียนรู๎และเข๎าใจลักษณะการร๎องเพลงเรือได๎อยํางถูกต๎องและไพเราะ เห็นวําเป็นสิ่งสาคัญและควร เริ่มต๎นที่วิธีสอน
ผู๎สอนควรคิดหาวิธีสอนที่ดีเพื่อฝึกฝนผู๎เรียน วิธีสอนและนวัตกรรมที่จะนามาทดลองใช๎เพื่อ ฝึกฝนการร๎องเพลงเรือ
ได๎วิธีหนึ่งคือการใช๎แบบฝึก ดังที่อนงค๑ศิริ วิชาสัย 2536):27แบบฝึกเป็น สิ่งที่จะชํวยให๎นักเรียนมี “ ได๎กลําววํา (
การทางภาษาดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสนาความรู๎ที่ได๎เรียนมาแล๎วมาฝึก ให๎เกิด พัฒนาความเข๎าใจมากยิ่งขึ้น ”
25 ) นอกจากนี้ยุพา ยิ้มพงษ๑ 54:15แบบฝึกชํวยเสริมให๎ทักษะทางภาษา “ ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของแบบฝึกวํา (
นั้น ฝึกซ้าหลายๆ ครั้ง และเน๎นเฉพาะในเรื่องที่ คงทน ลักษณะการฝึกที่ดีต๎องฝึกหลังจากที่นักเรียนได๎เรียนเรื่อง
การร๎องเพลงเรือจึงควรมีแบ ”ฝึกบฝึกที่สามารถมองเห็นรูปแบบ และวิธีการออกเสียงร๎องเพลงเรืออยํางละเอียด
เป็นลาดับขั้นตอนจากวิธีที่งํายไปสูํวิธีที่ยากขึ้น และสามารถฝึก อํานซ้า ๆ ได๎ด๎วยตนเอง การสร๎างแบบฝึกการอําน
ร๎อยกรองเป็นทานองประเภทเพลงเรือ จึงเป็นสื่อการเรียนรู๎ ประกอบการเรียนการสอนการอํานออกเสียง ให๎เข๎าใจ
วิธีการสื่อสารเนื้อความของเพลงเรือตามวิธีสื่อสารทาง ภาษาไทย แรงบันดาลใจซึ่งเป็นจุดเริ่มของแนวคิดที่จะชํวย
ให๎นักเรียนสามารถร๎องเพลงเรือได๎งํายและสนุกจึง เกิดขึ้น โดยสนใจสร๎างแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นทานอง
ประเภทเพลงเรือขึ้น เพื่อชํวยให๎นักเรียนฝึกร๎อง เพลงเรือได๎ และเป็นพื้นฐานการอํานออกเสียงร๎อยกรองประเภท
อื่นๆได๎ การศึกษาวิธีการสร๎างแบบฝึก ร๎องเพลงเรือจึงเกิดขึ้นตามกระบวนการวิจัยของอ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร
และอ.ชาสินี สาราญอินทร๑ ที่เสนอ งานวิจัยชื่อวํา การพัฒนาแบบฝึกการอํานร๎อยกรองเป็นทานองเพลงเรือสาหรับ
นักเรียน ชั้นป.1-6 โรงเรียน- วัดไผํโสมนรินทร๑และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ต.บ๎านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา โดยรับทุนอุดหนุนเงินวิ จัยของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะผู๎วิจัยได๎ ดาเนินการวิจัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 โดยเริ่มศึกษาและเก็บ
ข๎อมูลการร๎อง เพลงเรือจากครูเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ อ.อวยพร สัมมาพะธะ ผศ.ศรีเวียง ไตชิละ
สุนทร อ.ชานนท๑ เรียนกิจ และอ.พรทิพย๑ ผลไพร จากนั้นจึงนาความรู๎ที่ได๎รับมาสร๎างเป็นกระบวนการในการ
เรียนรู๎ ตามขั้นตอนของแบบฝึกที่พัฒนาขึ้นจากผู๎วิจัยจานวน 3 แบบฝึก คือ
แบบฝึกฉบับที่ 1
เรื่อง จังหวะเพลงเรือ เพื่อทราบวรรคตอน
แบบฝึกฉบับที่ 2
เรือ่ ง อารมณ๑คากลอน สะท๎อนเพลงเรือ
และแบบฝึกฉบับที่ 3 เรือ่ ง สัญลักษณ๑อํานเอื้อ เพลงเรือคลํองเอย
เมื่อได๎แบบฝึกจานวน 3 ฉบับ ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จึงนาไปใช๎ประกอบการสอนร๎องเพลงเรือให๎กับนักเรียน สอง
โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดไผํโสมนรินทร๑ และโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ คณะผู๎วิจัยพบวําการสอน ร๎องเพลงเรือโดย
ใช๎แบบฝึกที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถฝึกให๎นักเรียนร๎องเพลงเรือได๎ ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัย ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การร๎องเพลงเรือดีขึ้น โดยมีความรู๎ความเข๎าใจการร๎องเพลงเรือหลังเรียน สูงกวํา
กํอนเรียนเป็นเพราะได๎ฝึกตามขั้นตอนของแบบฝึกที่คณะผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นอยํางเป็นลาดับขั้น จากการ
ฝึกแบํงวรรคตอน การใสํอารมณ๑ การผั นเสียงวรรณยุกต๑ตามการเอื้อนเสียง ซึ่งสอดคล๎ อง กับผล
การศึกษาของยุพา ยิ้มพงษ๑ (2554) ที่ศึกษาการสร๎างแบบฝึกการเขียนคาที่ใช๎อักษรควบ ร ล และ ว
สาหรับนักเรียนชั้นป.4 พบวํา หลังการทดลองโดยใช๎แบบฝึกกลุํมทดลองมีคําเฉลี่ยหลัง เรียนสูงกวํา
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กํอนเรียน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ.05 แสดงให๎เห็นวําแบบฝึกสามารถชํวยฝึก นักเรียนให๎มีคะแนนดี
ขึ้นได๎เป็นอยํางดี
2. นักเรี ยนสามารถร๎องและทํองจาบทร๎องเพลงเรือได๎แมํนยา เพราะได๎ฝึกซ้าบํอย ๆ ตามแบบฝึกที่
สามารถฝึกอํานด๎วยตนเองอยํางซ้าไปซ้ามาได๎
จากการศึกษารวบรวมองค๑ความรู๎ภูมิป๓ญญาด๎านเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล๎วนามาสร๎างเป็น แบบฝึก
พร๎อมนาไปทดลองใช๎กับนักเรียนกลุํมทดลอง ซึ่งได๎ผลดังกลําวข๎างต๎นนั้น ยํอมแสดงให๎เห็นวําการร๎อง เพลงเรือโดย
ใช๎แบบฝึ กเข๎าชํวย เป็น วิธีการสอนร๎องเพลงเรือที่ประสบผลส าเร็จ แสดงถึงวิธีการทางานที่ดีของ คณะผู๎ วิจัย
คณะผู๎วิจัยจึงบันทึกเก็บข๎อมูลไว๎อยํางเป็นระบบและจัดการความรู๎โดยใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎
(KM
tools) ด๎วยการถํายทอดความรู๎ โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) เข๎าไปปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบการร๎องเพลง
เรือให๎อาจารย๑ในสองโรงเรียนที่ทดลองวิจัยคือ อ.ชานนท๑ เรียนกิจ ที่สอนอยูํในโรงเรียน วัดไผํโสมนรินทร๑ และ
อาจารย๑พรทิพย๑ ผลไพร ที่สอนอยูํในโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ ได๎ทราบถึงวิธีการสอน ของคณะผู๎วิจัย เพื่อนาไปใช๎
และถํายทอดให๎กับครูในโรงเรียนทํานอื่นๆ ได๎นาไปสอนและปรับใช๎ได๎ จากนั้น คณะผู๎วิจัยได๎ถํายทอดความรู๎โดย
การเลําเรื่องให๎อาจารย๑ในสาขาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร๑ ได๎ทราบ และเห็นการปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การบันทึกไว๎อยํางเป็นระบบตามรูปเลํมในสรุปผลโครงการวิจัยของ คณะผู๎วิจัย เพื่อใช๎ประกอบการศึกษาค๎นคว๎า
ของคณาจารย๑และนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร๑ อีกทั้งได๎ถํายทอด วิธีการสอนร๎องเพลงเรือโดยใช๎แบบฝึกนี้ สอน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน๑การศึกษาทางไกลผําน ดาวเทียม สศทท 15 (dltv15) และ Truevision
200 ในรายการ“รักษ๑ภาษาไทย เทิดไท๎องค๑ภูมิพล” จึงชี้ชัด ได๎วําการสอนร๎องเพลงเรือโดยการใช๎แบบฝึกมี
ความสาคัญและควรถํายทอดให๎นักเรียนสามารถร๎องเพลงเรือได๎ เป็นการลดป๓ญหาการเลือนหายไปของการร๎อง
เพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นการถํายทอดโดย การเลําเรื่อ ง ( Storytelling ) เพื่อให๎ทราบวิธีสอน
ร๎ อ งเพลงเรื อ ตามแบบฝึ ก ของคณะผู๎ วิ จั ย จึ ง ได๎ ถํ า ยทอด ให๎ กั บ ผู๎ อื่ น ได๎ ท ราบและน าไปใช๎ โดยเลํ า เรื่ อ ง (
Storytelling ) ให๎บุคคลใกล๎ตัว บุคคลอื่น ๆ ขยายสูํสังคมและ ประเทศชาติ ซึ่งเป็นการจัดการความรู๎ที่ดีนาสูํการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให๎ควบคูํไปกับทานุบารุงศิลป วัฒนธรรมไทยอยํางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

วิธีการดาเนินงาน
การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่องเพื่อให๎ทราบวิธีสอนร๎องเพลงเรือตามแบบฝึก ได๎ดาเนินการ จัดการ
ความรู๎ เพื่อให๎ทราบขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการดาเนินงาน โดยใช๎เครื่องมือการจัด การความรู๎
( KM tools ) ให๎เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยถํายทอดความรู๎เป็นเวลาตํอเนื่อง 2 ปี ตามวิธีในตาราง ข๎างลําง ดังนี้
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ลักษณะ
การดาเนิน
งาน
P
(Plan)

D
(Do)

C
(Check)

A
(Action)

กิจกรรม
การวางแผนดาเนินงานวิจัยระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
พร๎อมวางแผนแนวการจัดกิจกรรมถํายทอดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อถํายทอด
ความรู๎ เรื่องการสอนร๎องเพลงเรือตามกระบวนการของแบบฝึกที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น
การทดลองงานวิจัยให๎กับนักเรียน 2 โรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบการเรียนกํอน
และหลังการใช๎นวัตกรรมแบบฝึกชํวยร๎องเพลงเรือ พร๎อมบูรณาการการสอน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยบันทึกลงมคอ.3
อาจารย๑สาขาภาษา (ภาษาไทย) ทราบแนวสอนจากผู๎วิจัย บุคลากรภายนอก
นาใช๎วิธีการฝึกร๎องเพลงเรือได๎ นักเรียนร๎องเพลงเรือได๎โดยวิเคราะห๑ผลวิจัย
และบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา Thai for Communication ให๎น
ศ.
อีกทั้งจัดประกวดร๎องเพลงเรือเพื่อฝึกอาจารย๑ในคณะศิลปศาสตร๑ให๎ฝึกนศ.
ตํอ
การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎จากงานวิจัยที่ใช๎นวัตกรรมแบบฝึกชํวย
ร๎องเพลงเรือให๎กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให๎ทราบและนาใช๎
โดยถํายทอดวิธีการสอนร๎องเพลงเรือตํอเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (2559-2560)

หมายเหตุ
งบ
ปีงบประมาณ
2559 ของ
คณะศิลป
ศาสตร๑
สร๎างแนวผลิต
บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ และ
เรียนรู๎วิจัย
ตรวจสอบ
ความสาเร็จ
จาก ผลการ
วิเคราะห๑
ข๎อมูลและ
สังเกต
จัดกิจกรรม
ณ มทร.
สุวรรณภูมิ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ การถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง เพื่อให๎ทราบวิธีสอนร๎อง
เพลงเรือตามแบบฝึก ได๎เกิดผลอันเป็นประโยชน๑และสร๎างคุณคํา คือ มีการบํงชี้ความรู๎ในด๎านวิธีการสอนร๎อง เพลง
เรือให๎กับอาจารย๑ในโรงเรียนที่คณะผู๎วิจัยไปวิจัย คณาจารย๑ในคณะศิลปศาสตร๑ ตลอดจนบุคคลทั่วไป พบวํา ป๓จจัย
ที่ทาให๎เกิดสาเร็จ คือ ผู๎วิจัยได๎บันทึกและบอกเลําวิธีการสอนให๎บุคคลตําง ๆ ได๎ทราบและนาไปตํอยอดประยุกต๑ใช๎
กับการเรียนการสอนของตน เกิดการแบํงป๓นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการจัด การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเรื่อง
การอํานออกเสียง การอํานร๎อยกรองได๎ดี
การดาเนินกิจกรรมถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่อง (Storytelling) ครั้งนี้พบวํา มีป๓ญหาและ อุปสรรคใน
การดาเนินการบ๎าง เชํน เวลาในการถํายทอดการจัดการความรู๎ที่แตํละทํา นมีไมํตรงกัน ทาให๎เกิด ความช๎าในการ
ดาเนินกิจกรรมเป็นกลุํมใหญํ จึงควรหาเวลาที่บุคคลโดยสํวนใหญํวํางตรงกัน หรืออาจจัดเป็น กลุํมยํอยเพื่อ
สะดวกในการจัดสรรเวลารับการถํายทอด และต๎องจดบันทึกให๎ผู๎ไมํมาครั้งกํอน ๆ ได๎ติดตามอําน ได๎ทราบขั้นตอน
เป็นระยะๆ และใช๎เป็นหลักฐานสาหรับค๎นคว๎าตํอไป

สรุป
การจัดการความรู๎ เรื่องการถํายทอดความรู๎โดยการเลําเรื่องเพื่อให๎ทราบวิธีสอนร๎องเพลงเรือตาม แบบฝึก
ได๎ดาเนินการถํายทอดวิธีการสอนตามกระบวนการเลําเรื่อง (Storytelling) เป็นระยะ ๆ ตั้งแตํการ ให๎องค๑ความรู๎
กับอาจารย๑ในโรงเรียนที่ผู๎วิจัยไปวิจัยตามโครงการเสนอขอรับทุนของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลสุวรรณภูมิตํอจากนั้นจึงเผยแพรํวิธีการสอนดังกลําวให๎กับ คณาจารย๑ในสาขาภาษา (ภาษาไทย) แล๎วจัด
เผยแพรํเป็นองค๑ความรู๎ด๎านการร๎องเพลงเรือสูํบุคคลทั่วไป ซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นอยํางดี สามารถเป็นประโยชน๑
ในการพัฒนาตนเองด๎านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการอํานออกเสียง การอํานร๎อยกรอง เกิดกระบวนการ
ทางานแบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงานของ สาขาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร๑ ให๎เกิดการแบํงป๓นความรู๎
ด๎านการถํายทอดวิธีการสอน ให๎คณะอาจารย๑ได๎นาไปใช๎และประยุกต๑ให๎เข๎ากับการสอนของตนเอง ตลอดจนเป็น
แนวทางในการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให๎ยั่งยืนได๎
ความท๎าทายการดาเนินกิจกรรมในอนาคตจะใช๎วิธีการสอนโดยใช๎แบบฝึก เป็นสะพานเชื่อมโยง ตํอไปถึง
การอํานร๎อยกรองประเภทเพลงพื้นบ๎านอื่น ๆ เชํน เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงอีแซว และจะจัดเผยแพรํเป็น ระบบของ
การจัดการความรู๎ ถํายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให๎ดารงอยูํคูํกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อยํางงดงาม
ภาพแสดงการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

ภาพการสอนร้องเพลงเรือให้กับนักเรียนตามโครงการวิจัย

ภาพการจัดประชุมการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับคณาจารย์ในสาขาภาษา
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ภาพการจัดประชุมการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับบุคคลต่าง ๆ

ภาพข่าวเผยแพร่การจัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ลงจุลสารของคณะศิลปศาสตร์

ภาพการถ่ายทอดวิธีการสอนร้องเพลงเรือให้กับนักศึกษาเพื่อนาไปสอนนักเรียนโรงเรียนวัดป่าโค
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ภาพการร่วมสอนและถ่ายทอดวิธีสอนร้องเพลงเรือให้กับรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยเพื่อนาใช้ในงานวิจัย

ภาพการสอนให้นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ร้องเพลงเรือเพื่อการประกวดในงานเสวนาวิถีชีวิตไทยริมน้า

ภาพการเล่าถึงวิธีสอนร้องเพลงเรือโดยใช้แบบฝึกให้ผู้เข้าประชุมในสภาวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยาได้
ทราบ
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ภาพการเล่าถึงการสอนร้องเพลงเรือออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ภาพนาเสนอการจัดการองค์ความรู้วิธีถ่ายทอดการสอนร้องเพลงเรือ
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อในปีที่สอง

บรรณานุกรม
กรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม) .2554 .(องค์ ค วามรู๎ด นตรี แ ละการแสดงพื้ น บ้ า น.กรุงเทพฯ
.องค๑การสงเคราะห๑ทหารผํานศึกในพระบรมราชูปถัมภ๑ :
ยุพา ยิ้มพงษ๑. 25)54 .(การสร้างแบบฝึกการเขียนคาที่ใช้อักษรควบ ร ล และว สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
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การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทบุ เพื่อเกษตรกรวัดตูม
ต.วัดตูม 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.
นายอานวยพศ ทองคา ตาแหนํง รองศาสตราจารย๑
นายมานะ สุภาดี ตาแหนํง ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
นายชูชาติ เฉลิมถ๎อย ตาแหนํง อาจารย๑
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
E-Mail address : Amnuay_thk@hotmail.com

บทสรุป
การบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบเพื่อเกษตรกร เป็นกิจกรรมที่ให๎บริการแกํ
เกษตรกรโดยมีขอบเขตเป็นการอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีแบบให๎เปลํา มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย กระบวนการบริการทางวิชาการมีการสารวจความต๎องการของผู๎นาชุมชน และ
เกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนาข๎อมูลมาวิเคราะห๑ วางแผน และจัดทา
ให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับระยะเวลาและงบประมาณที่ได๎รับจึงได๎จัดทาเป็นเครื่องผลิตหมูทุบเพื่อเกษตรกร โด ย
ออกแบบและสร๎างเครื่องให๎เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทางานงําย ลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล๎าในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มผลผลิต โดยมีพื้นฐานแนวคิดในการติดตั้งมอเตอร๑ไฟฟูาเป็นตัวชํวยในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตหมูทุบ เมื่อ
ทดสอบ ปรับปรุงแก๎ไข และเก็บข๎อมูลหาประสิทธิภาพของเครื่องแล๎ว จึงนาไปเผยแพรํถํายทอดความรู๎ บริการ
วิชาการ และการตลาดแกํเกษตรกรให๎เป็นที่เข๎าใจ และมอบให๎กลุํมเกษตรกรนาไปใช๎งานเพื่อหารายได๎เสริมแกํ
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.
คาสาคัญ : เครื่องผลิตหมูทุบ
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บทนา
ในป๓จจุบันผลิตภัณฑ๑หมูทุบ ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคทุกเพศทุกวัย ทามาจากเนื้อหมูสํวนสะโพกนามา
ตัดเป็นแผํนบางตามความยาวของเส๎นใยกล๎ามเนื้อ หมักด๎วยเครื่องปรุงรสเชํน น้าตาล เกลือ ซีอิ้วขาว เครื่องเทศ
และสมุนไพร แล๎วนาไปตากให๎แห๎งด๎วยแสงแดดตามธรรมชาติ จากนั้นนาไปยํางหรืออบให๎สุก แล๎วจึงนาไปทุบ
จนเส๎นใยกล๎ามเนื้อแตกฟูจึงถือวําเป็นหมูทุบที่ที่มีความนุํมบริโภคได๎ แตํวิธีการผลิตหมูทุบของเกษตรกรนั้นใช๎
เครื่องมือทาหมูทุบยังไมํถูกต๎องตามหลักโภชนาการ คือการใช๎ค๎อนเหล็ก หรือไม๎ตีพริกทุบเนื้อหมูที่อบสุกแล๎วลงบน
เขียงไม๎ รวมทั้งผลผลิตจากการทาหมูทุบได๎น๎อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาการผลิตตํอชั่วโมงตํอวัน

Figure. 1 How to produce traditional pork pounding
ดังนั้นจากเหตุผลดังกลําว จึงเป็นแนวทางในการประดิษฐ๑สร๎างเครื่องผลิต หมูทุบขึ้นสาหรับใช๎ผลิตหมูทุบ
ให๎สามารถทางานได๎รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได๎ปริมาณหมูทุบมากขึ้นและถูกต๎องตามหลักโภชนาการอีกด๎วยเพื่อ
แก๎ป๓ญหาความไมํมั่นใจของผู๎บริโภค และยังเป็นการสํงเสริมการทาหมูทุบของกลุํมเกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยาอีกด๎วย

Figure. 2 pork pounding product machine
เมื่อทดสอบ ปรับ ปรุงแก๎ไข และเก็บ ข๎อมูล หาประสอบประสิทธิภ าพของเครื่องแล๎ว จึงนาไปเผยแพรํ
ถํายทอดความรู๎และบริการวิชาการแกํเกษตรกรให๎เป็นที่เข๎าใจ โดยบูรณาการรํวมกันทั้งทีมนักวิจัย นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ คณะบริหาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงาน
ของ อบต. วัดตูม และมอบเครื่องฯ ให๎เกษตรกรนาไปใช๎งานในกลุํมได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตํอไป
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วิธีการดาเนินงาน
การบริการวิชาการนั้น ในบางครั้งอาจเป็นลั กษณะการบริการวิชาการตามความรู๎ความชานาญของผู๎
ให๎บริการเพียงด๎านเดียวหรือการเสวนากันเฉพาะในกลุํมของผู๎ให๎บริการวิชาการด๎วยกัน การบริการวิชาการจึงเป็น
ลักษณะอาจไมํคํอยตรงกับความต๎องการของผู๎รับบริการเทําที่ควร หรืออาจเป็ นการยัดเยียดการบริการวิชาการ
ให๎กับผู๎รับบริการ ดังนั้นการบริการวิชาการครั้งนี้จึงมีกระบวนการการมีสํวนรํวมระหวํางนักวิจัย ผู๎ให๎บริการ
วิชาการ และเกษตรกรวัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มารํวมในกระบวนการตั้งแตํการ
กาหนดความต๎องการของเกษตรกร การถํายทอดผลงาน และการบริการวิชาการในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งประกอบด๎วย
ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมเพื่อกาหนดเปูาหมายและหัวข๎องานบริการวิชาการ โดยวางเปูาหมายให๎
งานบริการวิชาการมีลักษณะที่เกิดประโยชน๑กับกลุํมเกษตรกรตรงกับความต๎องการของเกษตรกร
2. การลงพื้นที่พบกลุํมเกษตรกรเพื่อค๎นหาป๓ญหาและความต๎องการของกลุํมเกษตรกรจากการที่ได๎พบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู๎แบบชุมชนที่ถือได๎วําเป็นนักปฏิบัติ เป็นเครือขํายความสัมพันธ๑ที่ไมํเป็นทางการ เกิดจาก
ความใกล๎ชิด ความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานที่ใกล๎เคียงกัน ลัก ษณะที่ไมํเป็นทางการจะเอื้อตํอการเรียนรู๎
และการสร๎างความรู๎ใหมํๆ มากวําโครงสร๎างที่เป็นทางการโดยเป็นความรู๎ที่ฝ๓งอยูํในตัวตนที่เกิดจากประสบการณ๑
ของเกษตรกร การเรียนรู๎หรือพรสวรรค๑ และความรู๎ที่ชัดแจ๎งที่ได๎รับการถํายทอดความรู๎มาในรูปแบบตํางๆ

Figure. 3 Go to area to find the problem
จากการลงพื้นที่ดังกลําวจึงพบป๓ญหาตํางๆในการผลิตหมูทุบของเกษตรกรดังนี้
1) ป๓ญหาการเลือกเนื้อหมูทาหมูแผํนตากแห๎ง
2) ป๓ญหาสูตรการทาเครื่องปรุงผสมหมูแผํนเพื่อทาหมูตากแห๎ง
3) ป๓ญหาการไมํมีเครื่องชํวยในการผลิตหมูทุบ
เมื่อวิเคราะห๑ป๓ญหาเชิงลึกเพื่อหาวิธีการแก๎ไขชํวยเหลือตามความสามารถของนักวิจัย
นักบริการวิชาการแล๎วสามารถแก๎ไขป๓ญหาของเกษตรกรตามขนาดของเครื่องมือที่จะสร๎างชํวย วงเงินงบประมาณ
การถํายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ ได๎แกํการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ขึ้นมาใหมํเพื่อใช๎ในการ
แก๎ป๓ญหาและใช๎เวลาไมํนาน ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพในสถานที่จริง ปรับปรุงแก๎ไข นาไปถํายทอดเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการขณะเดียวกันก็ขอจดอนุสิทธิบัตรไปด๎วย
3. การจัดทาข๎อเสนอ โครงการเพื่อของบประมาณดาเนินการ เมื่อวิเคราะห๑ป๓ญหาเชิงลึกในหัวข๎อที่
นักวิจัยและนักบริการวิ ชาการมีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาแล๎วพบวําประเด็น
ป๓ญหาทั้ง 3 ประเด็นนั้นมีสํวนสาคัญที่ทาให๎ผลผลิตไมํได๎รับคุณภาพ และเกิดความเมื่อยล๎าในการทางานเป็นอยําง
มาก จึงได๎เลือกหัวข๎อนี้เพื่อความสม่าเสมอของรสชาติ ความนุํมของหมูทุบ ความนุํมนํารับประทาน ประหยัดเวลา
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ลดความเมื่อยล๎า และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกด๎วย เพื่อของบประมาณ และได๎รับงบประมาณจากกองทุนสํงเสริม
งานวิจัย
4. ดาเนินการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑และวิจัย โดยการสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ที่ใช๎วัสดุที่เป็นสแตนเลสเพราะเกี่ยวข๎อง
กับอาหาร และไมํเป็นสนิมด๎วยการวิเ คราะห๑ และวางแผนงานให๎ตรงกับความต๎องการของเกษตรกรมากที่สุดโดย
การสร๎างเครื่องที่มีชุดอบและชุดทุบหมูประยุกต๑เข๎ากับมอเตอร๑ไฟฟูาเพื่อเป็นต๎นกาลังในการขับเคลื่อนให๎เครื่อง
ทางานโดยมีเซ็นเซอร๑เป็นตัวตัดระบบเพื่อความปลอดภัย และต๎นทุนของเครื่องไมํแพง โดยเครื่องที่ สร๎างขึ้นมา
จะต๎องให๎เกษตรกรใช๎งานได๎อยํางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ลดความเมื่อยล๎าจากการทางานเมื่อใช๎เครื่องนี้ ผลการ
ทดสอบการใช๎งานเป็นที่นําพอใจ

Figure. 4 pork pounding product machine

Figure. 5 Install cut system sensor and pounding cover.
5. การบริ การวิช าการและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํ กลุํ มเกษตรกร และมอบเครื่องให๎ กลุํมเกษตรกร
นาไปใช๎งาน โดยนาสิ่งประดิษฐ๑ไปจัดอบรมบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีแกํกลุํมเกษตรกร บรรยาย สาธิต
มีการจัดการความรู๎ที่รวบรวมสิ่งตํางของเครื่อง สร๎าง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน ประยุ กต๑ใช๎ในองค๑กรเพื่อให๎เกิด
ความรู๎และป๓ญญาในที่สุด และเกษตรกรมีสํวนรํวมในการสาธิตในงานจริง โดยการใช๎การบูรณาการของสาขาวิชา
สัตวศาสตร๑ในการทาหมูแผํนได๎แกํการเลือกหมู การแรํเนื้อหมูให๎ได๎ขนาดที่ต๎องการ สูตรเครื่องปรุงสํวนผสมตํางๆ
ซึ่งมีจานวน 3 สูตร การนาไปตากแห๎ง

Figure. 6 demonstration of pork cuts
อีกทั้งทางด๎านการตลาดที่ได๎รับ ความรํวมมือเป็นอยํางดีจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีส ารสนเทศซึ่งมี
นักวิชาการตลาด และนักวิชาการด๎านเศรษฐศาสตร๑มารํวมให๎ข๎อแนะนาตําง ๆ อาทิเชํน การคานวณต๎นทุนการ
ผลิต บรรจุภัณฑ๑ ขนาดน้าหนักการบรรจุภัณฑ๑ ราคาและชํองทางการจาหนําย 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
ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง Mentoring Programs ทาให๎เกษตรกรมีความเชื่อมมั่น สนใจ และมีความพึงพอใจเป็น
อยํางยิ่ง และการได๎รับเครื่องผลิตหมูทุบไว๎ใช๎งานเพื่อหารายได๎เสริมของเกษตรกรตํอไป
ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1.ผลกระทบที่เป็นประโยชน๑หรือสร๎างคุณคํา ได๎แกํ
1.1 เกษตรกรสามารถลดความสู ญเสี ยของหมูทุ บ ทางานได๎รวดเร็ว ลดความเหน็ดเหนื่อ ย
เมื่อยล๎า เป็นการเพิ่มผลผลิต มีเครื่องมือไว๎ใช๎งานการหารายได๎เสริม มีชํองทางการจาหนํายเพิ่มขึ้นโดยนาข๎อมูล
และผลิตภัณฑ๑โพสต๑ผํานเฟสบุ๏ค และอบต.มีหนังสือรับรองการนาผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑

Figure. 9 Agriculturist trial pork pounding machine and product
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ตารางเปรียบเทียบการทางานระหวํางคนกับเครื่อง โดยทดสอบอยํางละ 5 ซ้า และนาคําเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ

จากตารางจะเห็นวําความสามารถในการทางาน และประสิทธิภาพในการทางานเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวํางคนกับเครื่องในการผลิตหมูทุบมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจน ดังนั้นจึงชํวยให๎กลุํมเกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตหมูทุบ ลดความเมื่อยล๎า และทางานได๎รวดเร็วทันตํอความต๎องการของผู๎บริโภค

Figure. 10 Certificate of research ultilization
1.2 มีการบูร ณาการการเรี ย นการสอนรํว มกับงานวิจัยในสาขาวิช าเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร๑ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให๎กลุํมเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการทางานรํวมกัน
รวมทั้งในการรํวมมือกันในการทางานในงานตํอๆไปด๎วย และมีพิธีมอบเครื่องฯ ให๎กลุํมเกษตรกรทา หมูทุบวัดตูม
โดย ผศ.ไพศาล บุ ริ น ทร๑ วั ฒ นา อธิก ารบดี เป็ น ประธานมอบเครื่อ งฯ และรับ มอบโดยนายอ านวย มีว งษ๑ส ม
รองนายก อบต. รักษาราชการแทนนายก อบต.วัดตูม และกลุํมเกษตรกรทาหมูทุบวัดตูม
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Figure. 11 Give the machine to Agriculturist group
1.3 นักวิจัยมีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ๑ ตีพิมพ๑เผยแพรํ จดอนุสิทธิบัตร และได๎นาผลงานเพื่อเข๎า
รํวมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติงาน“Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) วันที่
28 พฤศจิกายน 2560 – 5 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Figure. 12 application for Petty patent
1.4 ผลลัพธ๑การดาเนินงานที่ชัดเจน จากการบริการวิชาการและการถํายทอดเทคโนโลยีสูํกลุํม
เกษตรกร และมอบเครื่องให๎กลุํมเกษตรกรนาไปใช๎งานนั้นมีผลการประเมินดังนี้
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1) การประเมินความพึงพอใจของกลุํมเกษตรกรในการใช๎เครื่องผลิตหมูทุบนั้นแบํงระดับเป็น
เปอร๑เซ็นต๑ 5 ระดับ ได๎แกํ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจสรุปได๎ 3 ระดับ
คือ มากที่สุด 53.33 % มาก 43.33 % และปานกลาง 3.34%
2) ความคุ๎มคําหรือประโยชน๑ที่ได๎รับเมื่อเทียบกับเวลาและคําใช๎จําย ซึ่งมีผลการประเมิน 3 ระดับ
ได๎แกํ มากที่สุด 55 % มาก 35 % ปานกลาง 10 %
จากข๎อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรพบวํา เกษตรกรมีความพึงพอใจในการนาเครื่องที่ได๎
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ๎มคําหรือประโยชน๑ที่ได๎รับเมื่อเทียบ
กับเวลาและคําใช๎จํายอยูํในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกั บกับความสามารถของเครื่องในการทางานที่
สามารถเพิ่มปริมาณงานที่ทาซึ่งมีประสิทธิภาพในการทางาน 80.19%
2. ป๓จจัยแหํงความสาเร็จ ได๎แกํ
2.1 ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานในมหาวิทยาลัยฯ เป็นอยํางดี
2.2 มีแหลํงทุนให๎การสนับสนุนงบประมาณคือกองทุนสํงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.3 ได๎รับความรํวมมือจากผู๎นากลุํมเกษตรกร รองนายก อบต. และเจ๎าหน๎าที่ของ อบต.
ในการติดตํอประสานงานเป็นอยํางดี
2.4 เกษตรกรให๎ความรํวมมือในการดาเนินการทดสอบเครื่องผลิตหมูทุบเป็นอยํางดี
3. ป๓ญหา อุปสรรคและแนวทางแก๎ไข
3.1 ในการสอบถาม ทดสอบมักพบวํา เกษตรกรบางรายไมํยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แนว
ทางแก๎ไข โดยการสร๎างกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อกระตุ๎นให๎เกษตรกรให๎ความรํวมมือเพิ่มขึ้น เชํน การสํงตัวแทนเข๎า
ไปคุยสัมภาษณ๑เพื่อเก็บข๎อมูล
3.2 ระยะเวลาในการพิ จ ารณาข๎ อ เสนอโครงการวิ จั ย ถึ ง ประกาศผลการวิ จั ยยาวนานท าให๎ ก าร
ดาเนินงานตามแผนชํวงแรกลําช๎า

สรุป
จากการดาเนินงานเรื่องการบริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตหมูทุบเพื่อเกษตรกรวัดตูม
ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยานั้น จะเห็นได๎วําในขบวนการของการทางานนั้นจะต๎องเป็น
ความต๎องการของชุมชนจริงๆ โดยเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการลงพื้นที่ไปพบผู๎นาชุมชนเชํน รองนายก อบต. เจ๎าหน๎าที่
ประสานงานของ อบต. และเกษตรกร ที่รํวมกันคิด เสนอป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนเพื่อหาแนวทาง
ชํว ยเหลื อเกษตรกรในการประกอบอาชีพการทาหมูทุบเพื่ออาชีพเสริม เป็นการหารายได๎เพิ่มเติมจากอาชีพ
เกษตรกร จากนั้นจึงนาข๎อมูลมาสรุป คิด วิเคราะห๑ สร๎างเครื่องที่เกษตรกรเสนออยํางเหมาะสม วางแผนงาน
กาหนดงบประมาณที่ไมํเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได๎รับและสามารถทาได๎ เมื่อได๎รับงบประมาณจัดสรรมาก็
สามารถดาเนินโครงการตามแผนงานได๎อยํางครบถ๎วน เกิดประโยชน๑ ตํอมหาวิ ทยาลัย หนํวยงานท๎องถิ่น ผู๎ดาเนิน
โครงการ และสุดท๎ายคือกลุํมเกษตรกร ที่ได๎รับความรู๎ และมีเครื่องมือชํวยในการผลิตหมูทุบที่เพิ่มความสะดวก มี
รสชาติที่แนํนอน อรํอย นุํม นํารับประทาน ลดความเมื่อยล๎า ลดความสูญเสียของหมูทุบซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิต
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
โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 แกํนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑
เครื่องมือดาเนินโครงการ คือ การประชุม แบบทดสอบ แบบสอบถาม ใบงาน การทบทวนหลังการปฏิบัติ สรุป
ผลได๎ดังนี้ กิจกรรม “เรียน” พบวํา คะแนนหลังเรียนของทุกหัวข๎อการอบรม สูงกวําคะแนนกํอนเรียนอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 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
กาหนดหัวข๎อเรียน เนื้อหาให๎มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความคาดหวังคือ ได๎ทบทวนเนื้อหาเดิม ได๎ฝึกฝนทักษะ
ปฏิบัติ และได๎ความรู๎ใหมํ กิจกรรม “เลํน” นักศึกษาควรมีสํวนรํวมในการกาหนดชื่อการละเลํน ความคาดหวังคือ
การสานสัมพันธ๑ระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษา ระหวํางรุํนพี่กับรุํนน๎อง ความสนุกสนาน และได๎สื บสานการละเลํน
พื้นบ๎าน และกิจกรรม “เห็น” ควรเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับรายวิชาที่เรียน และมีกิจกรรมภาคปฏิบัติ ความ
คาดหวังคือ ได๎ความรู๎ใหมํ ได๎ประสบการณ๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการ สามารถนาความรู๎มาใช๎ใน
การเรียนและการทางานในอนาคตได๎
คาสาคัญ: ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 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

บทนา
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร๑ มีความมุํงหมายให๎ผู๎สาเร็จการศึกษามีความรู๎
ความสามารถในการนาเทคโนโลยีทางพืชศาสตร๑ ไปปฏิบัติทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตงานเชิงธุรกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานในหน๎าที่ของนักวิชาการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิ ภาพ ด๎วยหลักวิชาที่ได๎มีการวางแผน
และมีระบบ ด๎วยความรอบคอบ ประหยัด รวดเร็ว ตรงตํอเวลา และมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มีคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ปรับปรุงตนเองให๎ก๎าวหน๎าอยูํเสมอ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย๑
สุจริต และมีความรับผิดชอบตํอการพัฒนาสังคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558) การประกัน
คุณภาพภายใน ได๎ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางป๓ญญา สุขภาพกายและจิต โดยมีการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู๎ความสามารถในรูปแบบตํางๆ ทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและนอกห๎ องเรียน กิจกรรม
เสริมสร๎างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ การสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ที่สํงเสริมศักยภาพนักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559) สาขาวิชาพืชศาสตร๑ได๎มีมติการ
ประชุม โดยให๎มีการดาเนิ นโครงการด๎านการสํงเสริมทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑อยําง
ตํอเนื่องทุกปี เพื่อเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษาให๎ มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณสมบัติสอดคล๎อง
กับความมุํงหมายของหลักสูตร

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการในครั้งนี้ ได๎ยึดหลักการ PDCA ซึ่งมีวิธีการดาเนินงานดังตํอไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
1.1 การศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น โดยการวิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎ของนักศึกษา ป๓ญหาของนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา และข๎อมูลจากโครงการ “การจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑” ที่ได๎ดาเนินการในปี 2559
1.2 นาข๎อมูลความต๎องการเรียนรู๎ ป๓ญหาตํางๆ ของนักศึกษา และข๎อมูลจากโครงการ เข๎าหารือในการ
ประชุ มสาขาวิ ช า เพื่อพั ฒ นาโครงการและออกแบบกิ จกรรม การแบํงหน๎าที่ค วามรับผิ ดชอบ ประกอบด๎ว ย
ผู๎รับผิดชอบการพัฒนาโครงการ ผู๎ รับผิดชอบกิจกรรมเรียน ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเลํน ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมเห็น
และผู๎รับผิดชอบกิจกรรมรู๎
1.3 จัดทาโครงการ ขออนุมัติโครงการ และแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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2. การดาเนินโครงการ (Do)
2.1 กิจกรรม “เรียน” เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอน
การฝึกสหกิจศึกษา โดยการสอนเสริมหัวข๎อตํางๆ ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2.1.1 กาหนดอาจารย๑ผู๎สอนและหัวข๎อเรียน ดังนี้
1) กลุํมวิชาหลัก
- ภาษาอังกฤษทางพืชศาสตร๑
- การเขียนแบบ Landscape
2) กลุํมทักษะชีวิตและอาชีพ
- เทคนิคการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
- การวางแผนการทดลอง
- การคานวณอัตราปุ๋ยและเมล็ดพันธุ๑ตํอพื้นที่
3) กลุํมทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยไม๎
- การตํอยอดมะเขือเทศบนต๎นตอ
4) กลุํมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
- การใช๎คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎นและการใช๎สื่อและเทคโนโลยี
- แนวคิดเบื้องต๎นทางการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และการเขียนรายงานสารสนเทศ
- การใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูล SAS
2.1.2 จัดทากาหนดการเรียนและแจ๎งให๎นักศึกษาทราบ
2.2 กิจกรรม “เลํน” โดยนักศึกษามีสํวนรํวมในการนาเสนอชื่อกิจกรรมการละเลํนที่นักศึกษามีความ
ต๎องการอยากเลํน จานวน 12 ชื่อ คือ กินวิบาก ปิดตาตีหม๎อ ขาโถกเถก เตะปี๊บ วิ่งกระสอบ ตีกอล๑ฟคนจน
วิ่งสามขา เจิ่นเกิบ ขี่ม๎าชมเมือง แลํนกางเกงใน ปิดตาแตํงหน๎า และเก๎าอี้ดนตรี
2.3 กิจกรรม “เห็น” เป็นกิจกรรมศึกษาเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านพืชศาสตร๑ ณ จังหวัดจันทบุรี
ได๎แกํ บ๎านสวนลุงฉลวย ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย๑วิจัยพืชสวน
จันทบุรี โดยดาเนินการดังนี้
2.3.1 แบํงนักศึกษาออกเป็น 4 กลุํม แตํละกลุํม มีอาจารย๑ประจากลุํม
2.3.2 แจกใบงาน โดยให๎นักศึกษาจดบันทึกสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ
2.3.3 การถอดบทเรียน โดยให๎นักศึกษาแตํละกลุํมรํวมกันสรุปบทเรียนจากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ และ
เขียนลงกระดาษฟลิบชาร๑ท จากนั้นแตํละกลุํมสํงตัวแทนออกมานาเสนอ
2.4 กิจกรรม “รู๎” เป็นกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ซึ่งดาเนินการ
ดังนี้
2.4.1 จัดเวที AAR เพื่อทบทวนหลังการดาเนินโครงการ โดยทีมดาเนินงาน ประกอบด๎วย ผู๎ดาเนิน
รายการ ผู๎จดบันทึก ผู๎ชํวยทั่วไป (จัดเตรียมสถานที่ ถํายภาพ เป็นต๎น)
2.4.2 การดาเนินการ ผู๎ดาเนินรายการ ถามคาถามนักศึกษาโดยให๎แตํละคนแสดงความคิดเห็นได๎
อยํางอิสระ คนละ 1-2 นาที ด๎วยการตอบคาถาม คือ สิ่งที่ได๎รับจากโครงการ สิ่งที่คาดวําจะได๎รับจากโครงการ สิ่ง
ที่ต๎องการแก๎ไข/เพิ่มเติม
2.4.3 ผู๎ จ ดบั น ทึก ทาหน๎ าที่จ ดบั นทึกความคิดเห็ นของนักศึกษาลงในกระดาษ ฟลิ บชาร๑ท และ
สรุปผลการทบทวนหลังการเรียนรู๎
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3. การประเมินโครงการ (Check)
3.1 การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการถอดบทเรียน
และการทบทวนหลังการปฏิบัติ โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis)
3.2 การประเมิน ผลเชิ งปริ มาณ เป็นการประเมินผลจากการวิเ คราะห๑ ข๎ อมูล จากแบบสอบถาม
แบบทดสอบ ซึ่งวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สาเร็จรูป ดังนี้
3.2.1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห๑ หาคําเฉลี่ ย และสํว นเบี่ยงเบน
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. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
โดยการสรุปผลการดาเนินโครงการ ด๎วยการจัดทารูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ๑ และนาผลการดาเนิน
โครงการเข๎าที่ประชุมสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิเคราะห๑ ตัดสินใจ สาหรับวางแผนการดาเนินโครงการในปี
ถัดไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. การวางแผน (Plan)
ผลการวิเคราะห๑ความต๎องการเรียนรู๎ของนักศึกษา ป๓ญหาของนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และข๎อมูลจาก
โครงการ “การจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑” ที่
ได๎ดาเนินการในปี 2559 โดยการประชุมในสาขาวิชา ทาให๎สามารถพัฒนาและตํอยอดจากโครงการเดิม และใช๎ชื่อ
โครงการวํา “การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑ : เรียน เลํน เห็น
รู๎” ซึ่งโครงการมีทั้งกิจกรรมในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ประกอบด๎วย กิจกรรม “เรียน” กิจกรรม “เลํน”
กิจกรรม “เห็น” และกิจกรรม “รู๎”
2. การดาเนินโครงการ (Do)
2.1 กิจกรรม “เรียน” โดยดาเนินการสอนเสริมแกํนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหวํางวันที่ 29 พฤษภาคม
2560-2 มิถุนายน 2560 จานวน 10 หัวข๎อ ผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ผู๎สอนในแตํละ
หัวข๎อ จานวน 10 คน และนักศึกษา จานวน 12 คน
2.2 กิจกรรม “เลํน” ดาเนินกิจกรรมการละเลํนพื้นบ๎าน ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษา
คัดเลือกกิจกรรมการละเลํน เพื่อให๎เหมาะสมกับระยะเวลา จานวน 10 ชื่อ คือ กินวิบาก ปิดตาตีหม๎อ ขาโถกเถก
เตะปี๊บ วิ่งกระสอบ ตีกอล๑ฟคนจน วิ่งสามขา แลํนกางเกงใน ปิดตาแตํงหน๎า และเก๎าอี้ดนตรี ผู๎รํวมกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น 53 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ จานวน 4 คน และนักศึกษา จานวน 49 คน
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ภาพที่ 1 การดาเนินกิจกรรมเลํน
2.3 กิจกรรม “เห็น” ดาเนินกิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎วิทยาการทางพืชศาสตร๑ตามที่ได๎กาหนดไว๎
ระหวํางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 โดยผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑และเจ๎าหน๎าที่
จานวน 10 คน นักศึกษา จานวน 59 คน

ภาพที่ 2 การดาเนินกิจกรรมเห็น
2.4 กิจกรรม “รู๎” โดยดาเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู๎รํวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 13 คน
ประกอบด๎วย อาจารย๑ จานวน 1 คน นักศึกษา จานวน 12 คน

ภาพที่ 3 การดาเนินกิจกรรมรู๎
3. การประเมินโครงการ (Check)
2.1 กิจกรรม “เรียน” มี 5 หัวข๎อ ที่มีการประเมินผลโดยการทดสอบกํอนและหลังเรียน ทั้งนี้บางหัวข๎อ
เป็นลักษณะของเกม การปฏิบัติ และผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคะแนน พบวํา คะแนนหลังเรียนทั้ง 5 หัวข๎อ
สูงกวําคะแนนกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกํอนและหลังเรียน
ลาดับ

หัวข้อ

1

เทคนิคการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
(30 คะแนน)
การใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑ข๎อมูล SAS (7 คะแนน)
แนวคิดเบื้องต๎นทางการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
และการเขียนรายงานสารสนเทศ (7 คะแนน)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยไม๎ (20 คะแนน)
การตํอยอดมะเขือเทศบนต๎นตอ (10 คะแนน)

2
3
4
5

คะแนน
ก่อน
หลัง
5.30
16.40

0.000

2.43
5.28

5.57
6.71

0.002
0.025

14.00
4.40

17.00
8.40

0.000
0.007

P

2.2 กิจ กรรม “เลํ น ” ผลการประเมิน ความพึง พอใจตํอ กิจกรรมโดยภาพรวมอยูํในระดั บมาก
( 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) และด๎านกระบวนการดาเนินกิจกรรม อยูํในระดับมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.66) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมเลํน
รายการ
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมการละเลํนพื้นบ๎าน
2. เพื่ออนุรักษ๑การละเลํนพื้นบ๎าน
ด้านกระบวนการดาเนินกิจกรรม
1. ความเหมาะสมของชนิดการละเลํนพื้นบ๎าน
2. ความเหมาะสมของชํวงเวลาที่จัดกิจกรรม
3. การมีสํวนรํวมของนักศึกษา
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
1. การสํงเสริมทักษะการคิด
2. การสํงเสริมการทางานเป็นทีม
3. การสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางนักศึกษากับนักศึกษา
4. การสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางนักศึกษากับอาจารย๑
5. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ภาพรวม

X

4.52
4.52
4.52
4.29
4.48
4.07
4.33
4.46
4.33
4.44
4.44
4.52
4.56
4.42

S.D.
0.64
0.64
0.64
0.66
0.58
0.73
0.68
0.57
0.68
0.64
0.51
0.51
0.51
0.61

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2.3 กิจกรรม “เห็น” ผลประเมินกิจกรรมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
2.3.1 การถอดบทเรียน โดยแบํงนักศึกษาออกเป็น 4 กลุํม เพื่อสรุปบทเรียนใน ประเด็น คือ สิ่งที่
ได๎เรียนรู๎ และสิ่งที่อยากให๎มีเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.1.1 สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ โดยสามารถสรุปผลการถอดบทเรียนได๎ดังนี้
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1) เรียนรู๎การจัดการพื้นที่ โดยพื้นที่น๎อยแตํสามารถสร๎างประโยชน๑ได๎หลายอยําง
การเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสร วิชาการบํมดิน การลดการใช๎สารเคมี
2) เรียนรู๎วิธีการจัดการสวน ภายในพื้นที่ที่มีอยูํ การประยุกต๑แนวคิดการปลูกพืช 3
อยําง ได๎ประโยชน๑ 4 อยําง โดยทุเรียน 1 ต๎น มีพืชอื่นที่อยูํบนต๎น (เชํน พริกไทย กล๎วยไม๎ เฟิร๑น) ใต๎ต๎น (เชํน
ยี่หรํา โหรพา พริก ขิง ขํา ชะพลู อัญชัน มะลิ ดอกเข็ม) ระหวํางต๎น (เชํน มังคุด ลองกอง)
3) เรียนรู๎การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีใหมํของในหลวงรัชกาลที่ 9 เชํน ถ๎ามีแหลํงน้าอยูํ
แล๎ว ก็ไมํต๎องแบํงพื้นที่ 30% เพื่อทาแหลํงน้า หรือพื้นที่ไมํเหมาะสมกับการทานา ก็ไมํต๎องทานา แตํให๎ปลู กพืช
อยํางอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
4) รู๎ประวัติความเป็นมาของศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน การเรียนรู๎ป๓ญหา
ที่สํงผลกระทบตํอชาวบ๎าน เชํน ชาวประมงใช๎เครื่องมือในการหาปลาไมํถูกวิธี มีการจับปลาแตํไมํมีการปลํอยคืนสูํ
สภาพธรรมชาติ ทาให๎ทรัพยากรในทะเลลดลงและสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ และชาวประมงไมํสามารถจับปลา
ได๎
5) เรียนรู๎แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาของศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน โดยการ
จัดอบรมการใช๎อุปกรณ๑จับปลา และการอนุบาลสัตว๑น้าเพื่อปลํอยคืนธรรมชาติ เป็นการสร๎างอาชีพให๎ชาวประมง
และสร๎างที่อยูํอาศัยให๎สัตว๑น้า การปลูกหญ๎าทะเล การปลูกฝ๓งวิธีและแนวทางในการอนุรักษ๑ปุาชายเลน การนา
ความรู๎ที่ได๎จากพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาบริการแกํประชาชนเพื่อสร๎างความมั่นคง ยั่งยืน และมี
ความสุข โดยให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจวํา ปุาคือหัวหน๎าทรัพยากรธรรมชาติ ทาหน๎าที่ควบคุมน้า อากาศ และดิน
จึงกลําวได๎วํา ปุาคือต๎นทาง เกษตรคือกลางทาง ประมงคือปลายทาง
6) เรียนรู๎การฟื้นฟูและพัฒนาปุาชายเลน โดยต๎องเข๎าใจธรรมชาติของสิ่งที่ศึกษา
กํอน จึงจะสามารถบริหารจัดการได๎ ดังเชํน พระราชดาริบันได 3 ขั้น คือ เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา จากนั้นจึงปลูกปุา
ในใจคน ซึ่งมี 4 ปลูก คือ ปลูกจิตสานึก (เห็นความสาคัญของปุาทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ ปุามีมาก อยํางอื่นก็มาก
ด๎วย เชํน ปุามาก ปูและปลาทะเลก็มากตาม) ปลูกจิตอาสา (การรู๎จักเสียสละ) ปลูกจิตสาธารณะ (เป็นลักษณะของ
ภาพรวม เชํน การทิ้งขยะ การติดเครื่องรถไว๎ การทิ้งก๎นบุหรี่ไมํดับ อาจทาให๎เกิดไฟไหม๎) ปลูกจิตวิญญาณ (อะไร
ควรทา ไมํควรทา)
7) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดยมีแนวคิดคือ เน๎นปลูกเห็ดที่ตลาดต๎องการ เชํน เห็ด
นางฟูา และเห็ดเป็นยา
8) เรียนรู๎ชนิดเห็ด ซึ่งแบํงออกเป็น 4 กลุํม คือ เห็ดกินได๎ เห็ดกินไมํได๎ เห็ดเป็นยา
และเห็ดให๎สี
9) วิธีการจัดแมลงในโรงเรือนเห็ด โดยเปิดโรงเรือนให๎อากาศถํายเท หวํานปูนขาว
10) ได๎พักผํอน ได๎ทาคุณประโยชน๑ตํอสํวนรวมโดยการเก็บขยะริมชายหาด ได๎ความ
สามัคคีในการทางานเป็นกลุํม และการทางานรํวมกัน
2.3.1.2 สิ่งที่อยากให๎มีเพิ่มเติม ได๎แกํ อยากให๎เพิ่มจานวนแหลํงเรียนรู๎ และเพิ่มงบประมาณ
เพื่อจะได๎ศึกษาเรียนรู๎ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ในที่ตํางๆ เพิ่มมากขึ้น
2.3.2 การประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. =
0.64) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านกระบวนการดาเนินกิจกรรมอยูํในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.67)
สํวนด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากกิจกรรมอยูํในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.56) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมเห็น
รายการประเมิน
ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
1. ความเหมาะสมของจานวนวันที่จัดโครงการ
2. ความเหมาะสมของชํวงเวลาที่จัดโครงการ
3. ความเหมาะสมของแหลํงเรียนรู๎
4. ความเหมาะสมของสถานที่ (จังหวัด)
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. ความรู๎
2. ทักษะการคิด
3. ทักษะปฏิบัติ
4. การทางานเป็นทีม
5. แรงบันดาลใจ
6. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Edutainment)
ภาพรวม

X

4.23
4.42
3.81
4.39
4.35
4.19
4.36
4.58
4.29
4.19
4.29
4.26
4.55
4.30

S.D.
0.67
0.62
0.91
0.56
0.61
0.65
0.56
0.50
0.53
0.70
0.69
0.63
0.68
0.64

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ภาพที่ 4 กิจกรรมการถอดบทเรียน
2.4 กิจกรรม “รู๎” โดยนักศึกษาต๎องการให๎คงไว๎ทุกกิจกรรม เมื่อจาแนกเป็นรายกิจกรรม สรุปได๎ดังนี้
2.4.1 กิจกรรม “เรียน” เนื้อหาที่เรียน ควรให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการกาหนดหัวข๎อเรียน และ
เนื้อหาให๎มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 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
เพิ่มเติม
2.4.2 กิจกรรม “เลํน” ชื่อกิจกรรมเลํน ควรให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการกาหนดชื่อกิจกรรมที่
ต๎องการละเลํน เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู๎เลํน และควรจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกิจกรรมของสาขาวิชา เชํน
งานปีใหมํ ระยะเวลา ควรจัดกิจกรรมปีใหมํของสาขาในชํวงเช๎า และจัดกิจกรรมการละเลํนในชํวงบําย การ
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ประเมินกิจกรรม โดยใช๎แบบสอบถาม ความคาดหวัง ได๎แกํ การสานสัมพันธ๑ระหวํางอาจารย๑กับนักศึกษา ระหวําง
รุํนพี่กับรุํนน๎อง ได๎ความสนุกสนาน ได๎ความผํอนคลาย ได๎ออกกาลังกาย 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 สามารถนาความรู๎มาใช๎ในการเรียนและการทางานในอนาคตได๎ และสามารถปลูกจิตสานึกได๎
4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
จากการประชุมของสาขาได๎มีมติให๎จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร๑ : เรียน เลํน เห็น รู๎” ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยใช๎ผลสรุปของโครงการนี้เป็น
แนวทางในการจัดทาโครงการ โดยเฉพาะข๎อเสนอแนะของนักศึกษาในกิจกรรม “รู๎”
การดาเนินโครงการตามกิจกรรมตํางๆ ได๎สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎อนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาการละเลํนพื้นบ๎าน เพิ่ม
ความรู๎ใหมํ สร๎างประสบการณ๑จริง สํงเสริมการทางานเป็นทีม ในขณะที่สาขาวิชาได๎ชุดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎เรียน ที่สามารถนาไปพัฒนาและตํอยอดโครงการสํง เสริมทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษาในปี
ตํอไปได๎ ซึ่งผลการดาเนินงานเกิดจากการประยุกต๑ใช๎แนวคิดของการจัดการความรู๎ ที่ประกอบด๎วยการสร๎างความรู๎
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน การจัดเก็บความรู๎ การใช๎ความรู๎ และการยกระดับความรู๎ เป็นวงจรการจัดการ
ความรู๎ที่หมุนวนตํอเนื่องกันไมํรู๎จบ ซึ่ง Horne et al. (2005) กลําววํา การจัดการความรู๎ ชํวยให๎ได๎รับความรู๎ที่
ถูกต๎อง ตรงกับความต๎องการของบุคคล ตรงเวลาที่จะใช๎งาน สามารถนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ และเพิ่มสมรรถนะ
ในการทางานได๎ และ ภรณี ตํางวิวัฒน๑ (2553) กลําววํา การจัดการความรู๎ ชํวยให๎บรรลุเปูาหมายของงาน การ
พัฒนาคน การพัฒนาองค๑กร และความเป็นชุมชน เป็นหมูํคณะ ความเอื้ออาทรระหวํางกันในการทางาน

สรุป
ผลการดาเนินโครงการสามารถสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎อนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาการละเลํนพื้นบ๎าน เพิ่มพูนความรู๎
ใหมํ ได๎ประสบการณ๑จริง สํงเสริมการทางานเป็นทีม สํวนสาขาวิชาได๎ชุดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน สามารถนาไปพัฒนาและตํอยอดโครงการในปีตํอไปได๎ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาโครงการ สรุปได๎ดัง
ภาพ
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ขั้นตอน

P

วิธีดาเนินการ

ผลลัพธ์

วิเคราะห๑ป๓ญหา/ความต๎องการ
พัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรม

โครงการ

เรียน
D

ดาเนินกิจกรรมในโครงการ

เลํน
เห็น

C

ประเมินผลเชิงคุณภาพ
ประเมินผลเชิงปริมาณ
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎

A

ผลการประเมิน

รายงานสมบูรณ๑

สรุปผลการดาเนินโครงการ

ภาพที่ 5 กระบวนการดาเนินโครงการ

บรรณานุกรม
บุญชม ศรีสะอาด. 2545. การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ๑ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส๑น.
ภรณี ตํางวิวัฒน๑. 2553. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู๎และการจัดการความรู๎. ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชาการจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1-7
(น. 1-1-1-70). นนทบุรี: สานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2558. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2559. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
Horne, C. V., J. M. Frayret and D. Poulin. 2005. Knowledge management in the
forest products industry: The role of centres of expertise. Computer and
Electronics in Agriculture. 47: 167-184.

426

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดโี ดยใช้การจัดการความรู้เพื่อการบริหารหลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Good Practices by using Knowledge Management for Joint Curriculum
Management Rajamangala University of Technology Isan
1

สุรินทร๑ อํอนน๎อม (Surin Ahonnom)
2
ชดาษา เนินพลกรัง (Shadasa Nonpongran)
3
จิราภา พร๎อมสันเทียะ (Jirapa Promsuntia)
4
นฤมล ตั้งสุณาวรรณ (Narumol Tangsunawan)
คณะวิศวกรรมศาสตร๑และสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
1
2-4
surin.aon@gmail.com , shadasakay@hotmail.co.th

บทสรุป
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่มีการใช๎หนึ่งหลักสูตรรํวมหลายวิทยาเขตซึ่งเป็นเรื่องยุํงยาก
ตํอการดาเนินการเพื่อทาให๎เกิดกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการดาเนินงานในแตํละพื้นมีความ
สอดคล๎องในชํวงเวลาและเกิดผลลัพธ๑ในมาตรฐานเดียวกันแตํคนละบริบทในความเชี่ยวชาญของตัวอาจารย๑ที่
แตกตํางตามพื้นที่ อีกทั้งการจัดทารายงานผลดาเนินการของหลักสูตรต๎องรายงานผลเพียงหนึ่งเลํมบนข๎อมูลที่
หลากหลาย การจัดทาแนวปฏิบัติที่สกัดมาจากองค๑ความรู๎ภายในของอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรแตํละวิทยาเขต
ทาให๎เกิดแนวทางในการดาเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทาให๎เกิดประสิทธิผลตํอตัวนักศึกษาโดยตรง
ดังนั้ น ผลจากการน ากระบวนการจั ดการความรู๎มาดาเนินการในการสกัดความรู๎จากอาจารย๑ประจา
หลั กสู ต รและการถอดบทเรี ย นการเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยการทบทวนหลั ง การปฏิ บัติ สํ งผลให๎ เกิ ด แนวปฏิ บัติ ที่ดี ใ นการ
ดาเนินการบริหารหลักสูตร โดยอาศัยเอกสารในการจัดทาองค๑ประกอบกระบวนงานเพื่อใช๎ทาความเข๎าใจผู๎นาไป
ปฏิบัติประกอบด๎วย แผนภาพการดาเนินงานบริหารหลักสูตร แผนภูมิก๎างปลาสาหรับกิจกรรมที่ต๎องจัดทาในการ
ตอบสนองตัวชี้วัด คูํมือแนวทางในการเขียนรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ปฏิทินดาเนินงานในแตํละ
ตัวชี้วัด วาระการประชุม แผนภูมิดาเนินงานแตํละตัวบํงชี้ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบฟอร๑มเลํม มคอ.7 และ
การจัดโครงการในการจัดทารูปเลํมและเตรียมความพร๎อมในการรับการตรวจประเมิน สํงผลให๎การประเมินการ
ดาเนินงานเกิดแนวโน๎มที่ดีขึ้นอยํางตํอเนื่องจากระดับคุ ณภาพน๎อย (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.
คาสาคัญ : หลักสูตรรํวม ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร การจัดการความรู๎ การถอดบทเรียนการเรียนรู๎
ด๎วยการทบทวนหลังการปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่ดี

บทนา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได๎กาหนดจุดมุํงหมายและ
หลักการจัดการของการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐานไว๎ในหมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด๎ว ยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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
แยกออกเพื่อจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ๑ในปีการศึกษา 2558 ทาให๎คณะวิศวกรรมศาสตร๑และสถาป๓ตยกรรม
ศาสตร๑ มีการเปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนและสอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร โดยแยกออกเป็นระดับปริญญาตรี 19
หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร มีหลักสูตรเดี่ยว10หลักสูตรและเป็นหลักสูตรรํวม 13 หลักสูตร ซึ่งผล
ประเมินการดาเนินงานหลักสูตรเดี่ยวในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 1.75 และหลักสูตรรํวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 1.65 ซึ่งมีหนึ่งหลักสูตรที่ไมํผํานการกากับมาตรฐาน จึงทาให๎ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยอาศัยเครื่องมือทางการจัดการความรู๎เข๎ามาใช๎เพื่อสร๎าง
กระบวนการด าเนิ น งานใหมํ จ ากการสร๎ า งและแสวงหาความรู๎ ภ ายในตั ว อาจารย๑ ผู๎ ดู แ ลหลั ก สู ต ร (Tacit
Knowledge) กระทั่งได๎ระบบและกลไกสํงเสริมกระบวนการทางานต๎นแบบ (Before Action Review :BAR) และ
การถอดบทเรียนการเรียนรู๎ด๎วยการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review :AAR) เพื่อสรุปเป็น
กระบวนงานที่มี รูปแบบที่นาไปใช๎งานจริงและพร๎อมเผยแพรํแนวปฏิบัติเมื่อมีแนวโน๎มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2558 ผลประเมินการดาเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยหลักสูตรรํวมอยูํที่ 2.97 และในปี
การศึกษา 2559 ผลประเมินการดาเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 3.04 ขณะผลดาเนินงานหลักสูตรเดี่ยวมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 3.10 สามารถสรุปโดยภาพรวมทุกหลักสูตรมีผลประเมินดาเนินงานกํอนมีการนาการจัดการความรู๎มาใช๎
งานอยูํในระดับคุณภาพน๎อยนั่นคือ 1.78 หลังจากมีการนาการจัดกรความรู๎มาถอดบทเรียนและทบทวนแก๎
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กระบวนการดาเนินงานทาให๎ผลประเมินการดาเนินงานในภาพรวมดีขึ้นอยํางตํอเนื่องนับแตํปีการศึกษา 2558
ได๎รับการประเมินอยูํในระดับคุณภาพปานกลางด๎วยคะแนน 2.81 และมีการพัฒนากระบวนการอยํางตํอเนื่องผล
ประเมินในปีการศึกษา 2559 ได๎รับการประเมินอยูํในระดับคุณภาพดีด๎วยคะแนน 3.06

วิธีการดาเนินงาน

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู๎
การดาเนิ นงานใช๎กระบวนงานของการจัดการความรู๎มาเป็นเครื่องมือจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อสร๎างกระบวนการ
ดาเนินงานด๎านการบริหารหลักสูตรสาหรับหลักสูตรรํวมที่มีการใช๎หลายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีส านเพื่อให๎ มีแนวปฏิบั ติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสํ งผลตํอผลประเมินการดาเนินงานที่ดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง [2]
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ได๎กาหนดองค๑ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรไว๎ 6 องค๑ประกอบ ซึ่งประกอบด๎วย 1 ตัวกากับมาตรฐาน และ13 ตัวบํงชี้ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีองค๑ประกอบที่ 1 เป็นการกากับมาตรฐาน ซึ่งมีความสาคัญเพราะถ๎าไมํผําน
คะแนนประเมินเป็น 0 คะแนน องค๑ประกอบที่ 4 อาจารย๑ ตัวบํงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย๑เป็นป๓จจัยนาเข๎าเพราะ
เป็นเรื่องอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตรทั้ง 5คน 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 ตัวบํงชี้ผลลัพธ๑มี5ตัวบํงชี้เป็นผลลัพธ๑เชิงตัวเลขสาหรับเก็บขอมูลเชิงสถิติเพื่อ
ดูแนวโน๎มประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได๎แกํ 1) ตัวบํงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 2) ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
หรื อ ผลงานของนั ก ศึก ษาและผู๎ ส าเร็ จ การศึก ษาในระดั บปริ ญญาโทที่ไ ด๎ รับ การตี พิม พ๑ห รื อเผยแพรํ (ระดั บ
บัณฑิตศึกษา) 3) ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4) ตัวบํงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย๑ 5) ตัวบํงชี้ที่ 5.4 ผล
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ แตํการดาเนินงานด๎านประกัน
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คุณภาพหลักสูตรรํวมกันนั้นมีความยากเพราะหนึ่งหลักสูตรมีเลํม มคอ.2 เพียงหนึ่งเลํมและรหัสหลักสูตรหนึ่งรหัส
ที่แตํละที่ต๎องนาไปบริหารจัดการบนบริบทตามพื้นที่แตํละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในหนึ่ง
หลักสูตรจึงมีผู๎ใช๎รํวมถึง 5 วิทยาเขตได๎แกํ วิทยาเขตขอนแกํน สุรินทร๑ สกลนคร กาฬสินธุ๑ รวมถึงศูนย๑กลาง
นครราชสีมาซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบหลั กสูตรหลักเพื่อให๎เกิดคุณภาพที่เทําเทียมการรายงานผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา2557 อาจารย๑ประจาหลักสูตรแตํละหลักสูตรยังไมํมีความเข๎าใจในเกณฑ๑การ
ประเมินและกระบวนการดาเนินงาน การจัดทารายงานผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแบบรวมเลํม ในปี
การศึกษา 2558 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร๑และสถาป๓ตยกรรมศาสตร๑จึง
นาเครื่องมือการจัดการความรู๎ (KM tool) มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา โดยเชิญอาจารย๑ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
มารํวมกันอภิปรายเพื่อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผํานมาวํามีจุดแข็งหรือจุด ที่ควรปรับปรุงอยํางไร (Tacit
Knowledge) พบวําทุกวิทยาเขตได๎มีการดาเนินงานโดยใช๎หลัก PDCA แตํการเขียนรายงานไมํทราบวําจะเขียน
อยํางไร และรวมเลํมต๎องเขียนอยํางไร กิจกรรมที่ต๎องทาในการประกันคุณภาพหลักสูตรควรทาอะไรบ๎าง จะทราบ
ได๎อยํางไร การประชุมอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องประชุมกี่ครั้ง และประชุมเรื่องอะไรบ๎าง ขั้นตอนการ
ดาเนิ น งานในแตํล ะองค๑ป ระกอบและตัว บํ ง ชี้ควรมีแนวทางเดีย วกันบนกิจกรรมที่แตกตํางกันตามพื้นที่ โดย
มอบหมายอาจารย๑ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรนาหัวข๎อเหลํานี้ไปประชุมและคิดแนวปฏิบัติเพื่อนามาหาแนวทางปฏิบัติที่
ทดลองนาไปใช๎ตํอไป
ขั้นตอนที่3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จากการมอบหมายอาจารย๑ประจาหลักสูตรในการดาเนินงานหาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานประกัน
หลักสูตรแบบหลักสูตรรํวมเพื่อนาข๎อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สาหรับจัดทากระบวนการดาเนินงานต๎นแบบเพื่อ
นาไปทดลองปฏิบัติ (Explicit Knowledge) ข๎อมูลที่ได๎คือ
1.แผนที่ความคิดภาพรวมสาหรับการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา พร๎อมแผนปฏิบัติงาน
2.การกาหนดวาระการประชุมพร๎อมแผนการประชุมและวาระที่ต๎องประชุมในแตํละครั้ง
3.ปฏิทินกาหนดชํวงเวลาในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในแตํละองค๑ประกอบ
4.แผนผังการดาเนินงานโดยแตํละแผนกงานในคณะที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
5.แผนผังระบบและกลไกการดาเนินงานในแตํละตัวบํงชี้
6.แผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดทาเพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค๑
ของทุกองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

รูปที่ 2 แผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดทา
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ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
กํอนเขีย นรายงานผลการดาเนิ น งานประกันคุณภาพหลั กสู ตรทางคณะได๎จัดโครงการจัดการความรู๎
กิจกรรมที่ 2 เพื่อนาผลการนากระบวนการที่เกิดจากการสกัดความรู๎ไปปฏิบัติ
ที่ผํานมามีจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงอยํางไรบ๎างเพิ่มเติมหรือตัดออกให๎เกิดกระบวนการที่กระชับและปฏิบัติงาน
ได๎จริงไมํเป็นภาระในการทางานหรือที่เรียกวําการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) จะชํวย
ให๎การดาเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสรุปผลการดาเนินงานในชํวงแรกได๎ดังนี้คือ ต๎องมี
การปรับแผนผังระบบและกลไกการดาเนินงานในแตํละตัวบํงชี้ให๎มีความชัดเจนและตรงกับบริบทที่ทางานจริงใน
ป๓จจุบัน เรื่องที่สองคือแผนภูมิก๎างปลาสรุปภาพรวมเปูาหมายเอาต๑พุตและกิจกรรมที่ควรจัดทาเพื่อสามารถตอบ
วัตถุประสงค๑ของทุกองค๑ประกอบและตัวบํงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเนื้อหามากภาพมีขนาดเล็กควร
ทาเป็นตารางที่เป็นคูํมือจะสะดวกและงํายตํอการทาความเข๎าใจ ทาให๎เกิดกิจกรรมในการปรับกระบวนงานทั้งสอง
เพื่อนาไปใช๎งานตํอไป

รูปที่ 3 กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงให๎กระบวนงานสมบูรณ๑
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รูปที่ 4 ตัวอยํางแผนผังที่นาไปใช๎จริงในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
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รูปที่ 5 ตัวอยํางแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนรายงานผลดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กับปี 2558-2559 กํอนและหลังการนา
หลักการจั ดการความรู๎มาใช๎ ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรายงานผลการดาเนินงานระดับ
หลักสูตร (มคอ.7) กํอนการจัดการความรู๎ (KM tool) มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหา โดยมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ
(After Action Review : AAR) ตั้งแตํปีการศึกษา 2558-2559 นั้น โดยรวมทุกหลักสูตรรํวมมีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้น
เป็นสาคัญจากปี 2557 มีคะแนนผลการประเมินอยูํที่ 1.76 ระดับคุณภาพน๎อย เมื่อนากระบวนการจัดการความรู๎
มาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ไขระบบและกลไกสํงผลตํอกระบวนการทางานทาให๎คะแนนประเมินปีการศึกษา 2558 มี
คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยอยูํที่ 3.03 ระดับคุณภาพดี และในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย
อยูํที่ 3.06ระดับคุณภาพดี และมีจานวนหลักสูตรที่ขอตรวจเพื่อขึ้นทะเบียนการเผยแพรํหลักสูตรโดยใช๎ผู๎ตรวจขึ้น
ทะเบียนของ สกอ. จานวน 4หลักสูตรจาก11หลักสูตรที่ใช๎รํวมกัน
ผลจากการประเมินในปี 2559 นั้นยังพบป๓ญหาหลักคือ กระบวนการประเมินผลผู๎เรียนและการทวนสอบ
ซึ่งอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตรและอาจารย๑ผู๎สอนยังเข๎าใจไมํถูกต๎อง รวมถึงกระบวนการเขียนแบบ PDCA ในภาพรวม
ของหลักสูตรรํวมยังไมํเข๎าใจเป็นแบบเดียวกันทุกวิทยาเขตจึงต๎องมีการเพิ่มกิจกรรมเรื่องการประชุมและสรุปผล
ดาเนินงานเป็นภาคการศึกษาเข๎ามาเพื่อจะได๎เขียนรายงานให๎เป็นภาคการศึกษาและนาผลการดาเนินงานมา
ปรับปรุงแก๎ไขอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เทคนิคการสอนและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21
ให๎เกิดความสอดคล๎องกับกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนและจัดทาแบบประเมินกลางในการใช๎กับหลักสูตรรํวม
เพื่อสํงผลตํอการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามผลการเรียนรู๎ทั้ง 5 ด๎านตามที่หลักสูตรกาหนด
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 57
หลักสูตรปี58
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา (รํวม)
1.65
3.28
วิศวกรรมสารวจ
1.94
3.12
วิศวกรรมไฟฟูา (รํวม)
1.57
2.87
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑
2.91
3.66
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑
2.74
3.20
และโทรคมนาคม (รํวม)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑
1.52
2.61
(รํวม)
วิศวกรรมอุตสาหการ
1.87
3.07
(รํวม)
วิศวกรรมวัสดุ
2.24
2.86
วิศวกรรมเครื่องกล (รํวม)
1.94
3.10
วิศวกรรมเครื่องจักรกล
1.77
2.47
เกษตร (รํวม)

คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 59
3.11
3.16 (ตรวจขึ้น TQR)
2.53
3.84 (ตรวจขึ้น TQR)
2.86 (ตรวจขึ้น TQR)
2.97
3.09 (ตรวจขึ้น TQR)
3.21
3.29 (ตรวจขึ้น TQR)
3.14
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ต่อ)
หลักสูตรที่รับการประเมิน คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 57
หลักสูตรปี58
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
0.00
3.56
และแปรสภาพ (รํวม)
วิศวกรรมการทาความเย็น
1.70
2.09
และการปรับอากาศ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส๑
1.61
1.93
วิศวกรรมเครื่องมือและ
ยังไมํมีนักศึกษา
1.58
แมํพิมพ๑
สถาป๓ตยกรรม
1.83
2.89
สถาป๓ตยกรรมภายใน
1.95
3.18
การจัดการผังเมือง
1.36
1.70
การจัดการผังเมือง
1.80
1.80
(ตํอเนื่อง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1.85
2.29
หลักสูตรระดับปริญญาโท
วิศวกรรมโยธา (รํวม)
1.72
3.37
วิศวกรรมไฟฟูา (รํวม)
1.46
3.12
วิศวกรรมเครื่องกล (รํวม)
1.83
3.72
วิศวกรรมอุตสาหการ
1.81
3.09
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร
1.78
2.81
คะแนนเฉลี่ยหลักสูตรร่วม
1.76
3.03

คะแนนประเมิน
หลักสูตรปี 59
2.67 (ตรวจขึ้น TQR)
2.73
2.96
2.47
ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ
ย๎ายไปคณะศิลปกรรมฯ
3.68
2.97
3.33
3.18
3.06
3.06

สรุป
การน ากระบวนการจั ดการความรู๎ มาสร๎างระบบและกลไกสํ งเสริ มกระบวนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรรํวม มีจุดสาคั ญที่ทาให๎เกิดแนวปฏิบัติที่ดีคือ 1. การบํงชี้ความรู๎
2. การสกัดความรู๎ 3. การจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบเพื่อสร๎างแนวทางในการนาไปใช๎ 4. การประมวลผลและ
กลั่นกรองเพื่อการทบทวนแนวปฏิบัติสาหรับแก๎ไขปรับปรุง สํงผลอยํางยิ่งตํอการปฏิบัติงานอาจารย๑ผู๎ดูแลหลักสูตร
ให๎มีทิศทางการดาเนินงานในแบบเดียวกัน ทาให๎เกิดผลสาเร็จในการบริหารและจัดการหลัก สูตรที่มีประสิทธิภาพ
ที่เทําเทียมแม๎จ ะใช๎ในเขตพื้น ที่แตกตํางกัน และทาให๎ผ ลประเมินการดาเนินงานประกันคุณภาพอยูํในระดับ
คุณภาพดี
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เครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Useful tools for Active learning
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บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption มีผลกระทบการการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และวัฒนธรรม ในทุกมิติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบถึงภาคสํวนการศึกษา
(Education sector) การออกแบบวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนเพื่อสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้นเรียนให๎
เป็น Active learning และเปลี่ยนผู๎เรียนให๎เป็น Active learner นั้น สามารถใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยูํอยํางหลากหลาย เชํน Smartphone เว็บไซต๑ แอปพลิเคชั่น มากระตุ๎นความสนใจและเพิ่มระดับ
จากรับรู๎ของผู๎เรียนได๎ การจัดความรู๎ในประเด็นนี้ดาเนินตามกระบวนการจัดการความรู๎ได๎รวบรวมเครื่องมือที่ใช๎ใน
การเรียนการสอนจานวน 8 หมวดหมูํ 26 เครื่องมือที่ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถใช๎งานได๎แบบไมํมีคําใช๎จําย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
คาสาคัญ : 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.

บทนา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption มีผลกระทบการการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และวัฒนธรรม ดังเชํน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร๑ชาติขับเคลื่อนไปสูํ “ประเทศไทย 4.0”
หรือ “Thailand 4.0” เป็นการวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ด๎วยการสร๎างและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกมิติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบถึงภาคสํวนการศึกษา
(Education sector) ทาให๎พฤติกรรมของผู๎เรียนมีความเปลี่ยนแปลงไป จากรุํน Greater Generation รุํน Baby
Boomer รุํน Generation X สูํ Generation Y และ Generation Z ตามลาดับ โดยเฉพาะผู๎เรียนป๓จจุบัน เป็น
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ประชากรรุํนใหมํที่เกิดตั้งแตํ ปี พ.ศ.2538 เป็นต๎นมา หรือ Generation Z ที่เกิดมาพร๎อมกับความก๎าวหน๎าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลิกเป็นมนุษย๑หลายงาน ความอดทนต่า ต๎องการความตอบสนองอยํางรวดเร็ว และหา
ความรู๎ผํานเทคโนโลยีได๎ทุกที่ (รศรินทร๑ อุมาภรณ๑ อักษราภัค และเจตพล,2559)
หากพิจารณาตาม ทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม (Bloom’s Taxonomy Revised) (Anderson, L. W., &
Krathwohl, D. R. : 2001) ระดับความสามารถในการเรียนรู๎ นั้นประกอบด๎วยการจา(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
ความรู๎ที่ได๎จากการลงมือทาให๎เกิดประสบการณ๑(Doing) ได๎รับรู๎ที่ระดับ 90% และจะลดระดับลงตามวิธีการเรียนรู๎
ไปถึง ระดั บ 5% โดยประมาณ เมื่ อ วิธี ก ารเรี ย นรู๎เ ป็น รู ปแบบที่ จ ะต๎ อ งอํ า น(Reading) เพื่ อ ทํอ งจาเอาความรู๎
(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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สาหรับผู๎เรียนในยุคป๓จจุบัน เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให๎มีทักษะสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
ตลอดชีวิ ต (Long life learning) สถาบั นการศึ กษาจะต๎ องจัด การศึก ษาเชิ งผลลั พธ๑ (Outcome based
education) ตามหลัก “สามเหลี่ยมแหํงการเรียนรู๎” หรือ “Triangle of Effective Learning and Teaching”
(บัณฑิต ทิพากร,2560) เพื่อเน๎นพัฒนาผลลัพธ๑การเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน(Learning outcome) วิธีการสอนและ
กิจกรรมการสอน(What activities and How to teach) เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ สามารถนาปฏิบัติได๎ตาม
เจตนาของผลลั พธ๑การเรี ยนรู๎ เป็น ประเด็นหนึ่งที่หลักสู ตรและผู๎ส อนจะต๎องออกแบบวิธีการสอนผู๎สอน ให๎
บรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้นเรียนเป็น Active learning เพื่อเปลี่ยนผู๎เรียนให๎เป็น Active learner จากผลกระทบ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สํงมาถึงสถาบันการศึกษา และสํงถึงการจัดการในชั้นเรียนจึงเป็น โอกาสอันดีที่ผู๎สอน จะได๎
ออกแบบวิธีการสอนให๎เหมาะสมกับบุคลิกของผู๎เรียน รุํน Generation Z การเรียนการสอนนั้นจะมีเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เชํน Smartphone เว็บไซต๑ แอปพลิเคชั่น มากระตุ๎นความสนใจและเพิ่ม
ระดับจากรับรู๎ของผู๎เรียนจากกิจกรรมตํางๆ เชํนการจาลองเหตุการณ๑ (Simulation) การนาเสนอและแสดงข๎อมูล
(Presentation) ภาพรวมด๎วย Infographic เป็นต๎น โดยเฉพาะหลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
กิจกรรมวิธีการสอนโดยใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีหลากหลาย ดังนั้นอาจารย๑ประจาหลักสูตรจึงได๎
แลกเปลี่ยนและแบํงป๓นความรู๎ที่ผู๎สอนแตํละคนมี (Tacit knowledge) ในประเด็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเข๎าสูํกระบวนการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรู๎ใช๎เป็นประโยชน๑ตํอไป

วิธีดาเนินการ
กระบวนการจัดการความรู๎ดาเนินการตามหลักการจัดการความรู๎ของสานักงาน ก.พ.ร. (สานักงาน ก.พ.ร.
และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ :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) หลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าวิทยาการคอมพิว เตอร๑ ได๎ดาเนินการในแตํล ะขั้นตอน
รายละเอียดดังตํอไปนี้
การบ่งชี้ความรู้(Knowledge Identification) ที่ประชุมอาจารย๑ประจาหลักสูตรได๎กาหนดประเด็น
ความรู๎รํวมกัน เพื่อกาหนดประเด็นความรู๎ ซึ่งที่ประชุมได๎กาหนดเรื่องเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช๎
ประโยชน๑ในการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย๑แตํละทํานจะใช๎เครื่องมือที่แตกตํางกัน เมื่อนามาใช๎ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแล๎วพบวํานักศึกษามีความสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถอานวยความสะดวกตํอผู๎สอนได๎ ที่
ประชุมจึงกาหนดประเด็นความรู๎เรื่อง “เครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (Useful
tools for Active learning)” และที่มอบหมายอาจารย๑ทุกทํานรวบรวมความรู๎ที่มีอยูํของตนเอง (Tacit
knowledge) ที่ได๎ใช๎ในการเรียนการสอนที่ผํานมา และสืบค๎นความรู๎เพิ่มเติมจากแหลํ งทรัพยากรภายนอก
(Explicit knowledge) ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ที่ประชุมอาจารย๑ประจาหลักสูตรได๎ประชุมอีกหลายครั้งทั้งเป็นทางการและไมํเป็นทางการ ผํานเครื่องมือที่มี เชํน
App Trello หรือ Social Media เชํน Line , Facebook และได๎จัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge
Organization) เพื่อจัดกลุํมของเครื่องมือและกาหนดหมวดหมูํของเครื่องมือ จากจานวน 26 เครื่องมือ แสดงดัง
รูปที่ 3 ได๎ประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) กาหนดหมวดหมูํ
เป็น 8 หมวดหมูํ ได๎แกํ 1) กลุํมวาดรูป (Drawing) 2) กลุํมนาเสนอ (Presentation) 3) กลุํมติดตํอสื่อสาร (Social
Media) 4) กลุํมจัดการชั้นเรียน (Class management) 5) กลุํมเขียนโปรแกรม (Coder) 6) กลุํมจัดการความรู๎
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(Mind map) 7) กลุํมทางานรํวมกัน (Co-working) 8) กลุํมถามตอบแบบมีปฏิสัมพันธ๑ (Question and Answer
Interactive) แสดงการจัดหมวดหมูํดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 กลุํมของเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กัน

รูปที่ 4 รายชื่อเครื่องมือที่ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กัน
ความรู๎ที่ได๎นั้นได๎เผยแพรํผํานทาง Social media และ E-Mail เพื่อให๎ผู๎สอนในสาขาวิชาสามารถเข้าถึง
ความรู้(Knowledge Access) และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) ผํานทาง Social
media ได๎ เชํน การแนะนาเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมผําน ชํอง Comment ของ Facebook Group ความรู๎ที่ผู๎สอนได๎
เรียนรู้(Learning) ก็จะถํายทอดสูํนักศึกษาในชั้นเรียนตํอไป ดังเชํน 1) กิจกรรมปฐมนิเทศชมรมคอมพิ วเตอร๑ ได๎
ใช๎เว็บไซต๑ Kahoot.it ให๎ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาได๎รับความรู๎ 2) การจัดกิจกรรมเปิดบ๎านคณะวิทยาศาสตร๑และศิลป
ศาสตร๑ (Open house) ให๎นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข๎ารํวมงานตอบคาถามชิงรางวัลผํานเว็บไซต๑ Kahoot.it 3)
การเปิดรายวิชาใหมํใน Google classroom 4) การวางแผนโครงการด๎วย Trello.com เป็นต๎น
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รูปที่ 5 การจัดหมวดหมูํความรู๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช๎จัดการเรียนการสอน
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร๑ มีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
พื้นฐาน ประกอบกับนักศึกษาที่จะต๎องพัฒนาให๎มีทักษะ(Skills) การพัฒนาซอฟต๑แวร๑เป็นหลัก เครื่องมือตาม
รายชื่อด๎านบนเป็นเพียงองค๑ประกอบหนึ่งเทํานั้นในการจัดการเรียนการสอน การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในชั้น
เรียนผู๎สอนจะต๎องกระตุ๎นการสนใจของผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ ผู๎สอนสามารถใช๎เครื่องมือตํางๆ
ไปพร๎อมกับการเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บรรยาย(Lecturer) เป็นโค๎ช(Coach) เพื่อสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎อีกด๎วย
สาหรับความรู๎ที่ได๎จากกระบวนการจัดความรู๎ ได๎ปรากฏเป็นรายชื่อเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับผู๎สอนและนักศึกษา
สายเทคโนโลยี และสามารถใช๎งานได๎โดยไมํมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม จึงเป็นแนวทางที่ดี (Good guidelines) ให๎ผู๎สอน
และนักศึกษาได๎ไปศึกษาเรียนรู๎เครื่องมือเหลํานั้นเพิ่มเติม

สรุป
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนามาถึงป๓จจุบันได๎มีผลกระทบตํอทุกภาคสํว นตั้งแตํการบริหารองค๑การ ถึงการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะภาคการศึกษานั้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีตํางๆ ผู๎สอนสามารถนามาใช๎อานวย
ความสะดวกและใช๎เป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ประกอบกับต๎องสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
เกิดความสนุกในการเรียนรู๎ด๎วยจึงจะเกิดประโยชน๑ตํอผู๎เรียนได๎อยํางสูงสุด
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บทสรุป
การให๎บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง เริ่มเป็นที่นิยมเพื่อนามาใช๎ประกอบการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไมํมีข๎อจากัดด๎านสถานที่และเวลา สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางตํอเนื่อง
ความสะดวกในการออกแบบวางแผนสร๎างสื่อการสอน การจัดการแบบทดสอบ และการจัดการคะแนน ดังนั้นการ
รายงานข๎อมูลการใช๎งานระบบบริการจัดการเรียนการสอน จึงบํงบอกพฤติกรรมของผู๎สอน และผู๎เรีย น รวมถึงบํง
บอกถึงประสิทธิภาพการให๎บริการของระบบให๎บริการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง แตํป๓ญหาของระบบ
บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ คือการจัดเก็บข๎อมูล (Log) การใช๎งานที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง
สํงผลให๎การนาข๎อมูลจากฐานข๎อมูลเกิดความลําช๎า หากต๎องการแสดงผลข๎อมูลสถิติของการใช๎งานสามารถทาได๎
ยาก เพราะไมํเป็นข๎อมูลที่สามารถแสดงสรุปจานวนการใช๎เป็นรายปี รายเดือน และรายวัน ขาดการแสดงผลใน
รูปแบบกราฟที่สามารถนาข๎อมูลแสดงผล จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทาระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการ
ใช๎งานจากฐานข๎อมู ล โปรแกรมมูลเดิ้ล (Moodle) โดยใช๎วิธีการ คัดกรอง จัดกลุํม และสรุปรวบรวมข๎อมูล
(fetching cache table) เพื่อลดการค๎นหาข๎อมูลซ้าซ๎อน พัฒนาเว็บแสดง รายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานใน
รูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห๑ รายเดือน และรายปี สามารถเลือกดูข๎ อมูลพฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ ต๎องการลด
ความความซ้าซ๎อนของการจัดเก็บข๎อมูลในฐานข๎อมูล และสามารถลดระยะเวลาการค๎นหาข๎อมูลสถิติการบริการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน๑ใช๎ลงได๎เฉลี่ย 42.08 เปอร๑เซนต๑
คาสาคัญ : 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
442

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

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

บทนา
การให๎ บ ริ การจั ดการเรี ย นการสอนออนไลน๑ห รืออีเลิ ร๑นนิ่ง จัดเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ประยุกต๑ใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ในการจัดการเกี่ยวกับข๎อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบทเรียนอีเลิร๑นนิ่ง เปิด
โอกาศให๎ผู๎ใช๎สามารถเรียนรู๎ ทบทวนบทเรียน เพื่อให๎ผู๎ใช๎ได๎รับทักษะทางด๎านความคิด การจา การสารวจและเพื่อ
สร๎างบรรยากาศการรียนที่สนุก และดึงดูดให๎ผู๎ใช๎มีความต๎องการเรียนมากขึ้น (ธีรพงษ๑ มงคลวุฒิกุล. 2550) การ
เรียนอีเลิร๑นนิ่งได๎แพรํกระจายสูํการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาด๎วยสาเหตุของคุณประโยชน๑ที่โดเดํน ไมํวําจะ
เป็นการเข๎าถึงเนื้อหาได๎สะดวกทุกที่ทุกเวลา การเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางไร๎ข๎อจากัดของเวลา การเรียนอีเลิร๑นนิ่งยัง
นับวําเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎แบบผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง (Learner-center) อีกทั้งยังสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Long life learning) ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได๎เป็นอยํางดี
องค๑ ป ระกอบส าคั ญ ที่ จ ะท าให๎ ก ารเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร๑ น นิ่ ง ประสบผลส าเร็ จ ได๎ แ กํ เว็ บ ไซต๑ คอร๑ ส แวร๑ การ
ติดตํอสื่อสาร และการประเมินผล (ธัญญลักษณ๑ วจนะวิศิษฐ. 2557) การบริหารจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑
นนิ่ ง โดยใช๎ โ ปรแกรมมู ล เดิ้ ล ถู ก น ามาพั ฒ นาเป็ น บริ ก ารระบบจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน๑ ( Learning
Management System : LMS ) คือโปรแกรมที่ทาหน๎าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง ซึ่งใน
ป๓จจุบัน LMS มีความสามารถทั้งการบริหารจัดการระบบ การสร๎างเนื้อหาบทเรียน การประเมินผล การติดตาม
พฤติกรรมผู๎เรียน และการรายงานให๎แกํ ผู๎เรียน ผู๎สอน และผู๎ดูแลระบบ ดังนั้น ประสิทธิภาพของระบบ LMS จึงมี
ความสาคัญตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางยิ่ง (ศิริชัย นามบุรี , นิดาพรรณ สุรีรัตนันท๑ และ มนชัย เทียนทอง.
2553) การนาโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle : Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) มา
ประยุกต๑ใช๎จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นิ่งมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นซอฟแวร๑ฟรี (Open Source)
มูล เดิ้ ล แยกหน๎ า ที่ การท างานเป็ น โมดูล แตํ ล ะสํ ว น เพื่ อ ทาหน๎ าที่ เ ฉพาะและสะดวกในการพั ฒ นาเพิ่ มเติ ม มี
สํวนประกอบหลักได๎แกํ โมดูลสมาชิก (Users) โมดูลรายวิชา (Course) โมดูลกิจกรรมการเรียนการสอน
(Activities) การจัดทารายงาน (Report) การจัดการแบบทดสอบ (Quiz) การจัดการคะแนน (Grade) บล็อก
(Block) รูปแบบ (Theme) และภาษา (Lang) (บุญเกียรติ เจดจานงนุช และ ภาณุภณ พสุชัยสกุล.) และ
สํวนประกอบอื่นๆ มูลเดิ้ลมีการทางานของเว็บเพจที่เป็นสคริปต๑ของภาษา PHP ที่เก็บไว๎ที่เครื่องเซิร๑ฟเวอร๑ เมื่อ
ผู๎ใช๎งานเครื่องไคลเอนต๑มีการใช๎งานผํานเว็บบราวเซอร๑และทาการร๎องขอไฟล๑ PHP มาที่ฝ๓่งของเครื่องเซิร๑ฟเวอร๑
เว็บเซิร๑ฟเวอร๑จะทาการเรียก PHP Engine ขึ้นมาเพื่อทาการอํานคํา (Process) ประมวลผลคาสั่ง ซอร๑สโค๏ด
(Source Code) ที่อยูํภายในไฟล๑พีเฮชพีนั้น ซึ่งอาจจะมีการใช๎งานที่ต๎องเข๎าถึงข๎อมูลในฐานข๎อมูลด๎วยก็ได๎ หรือไมํ
วําจะเป็นการเขียนข๎อมูลตํางๆ ลงไปยังสํวนตํางๆ เชํนเดี่ยวกับการอํานข๎อมูลจากไฟล๑เซิร๑ฟเวอร๑และการบันทึกไฟล๑
ไว๎ที่ฝ๓่งของเซิร๑ฟเวอร๑เชํน การสร๎างโฟลเดอร๑ Moodle Data ของระบบการเรียนการสอนออนไลน๑มูเดิ้ลรวมไปถึง
การเขียนบันทึกไฟล๑ด๎วยระบบฐานข๎อมูล (MySQL) (วสุพล เผือกนาผล. 2558) (Wei Wei and Irwin King.
2010)
443

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ฐานข๎อมูลของโปรแกรมมูลเดิ้ลจัดเก็บข๎อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางภายในฐานข๎อมูล โดยถูกบริหาร
จัดการข๎อมูลด๎วยโปรแกรม MySQL ข๎อมูลภายในแตํละตารางนั้นมีความสาพันธ๑กับโมดูลและคอมโพเนนต๑ของ
โปรแกรมมูลเดิ้ล (พิทักษ๑ เศวตสุทร และสุนทร วิทูสุรพจน๑. 2553) ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานในตาราง mdl_log
เป็นข๎อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห๑พฤติกรรมการใช๎งานและนามาจัดทารายงานที่เป็นประโยชน๑ ข๎อมูลในตารางที่
นามาใช๎วิเคราะห๑ ซึ่งเป็นสถิติจานวนผู๎ใช๎บริการที่เข๎ามาใช๎บริการการเรียนการสอน ดังนั้นการรายงานข๎อมูลการใช๎
งานระบบบริการจัดการเรียนการสอน จึงบํงบอกพฤติกรรมของผู๎สอน และผู๎เรียน รวมถึงบํงบอกถึงประสิทธิภาพ
การให๎บริการของระบบให๎บริการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร๑นนิ่ง ป๓ญหาหนึ่งของระบบบริการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน๑ คือการจัดเก็บข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งาน (Log) ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎การนา
ข๎อมูลจากฐานข๎อมูลเกิดความลําช๎า หากต๎องการแสดงผลข๎อมูลสถิติการใช๎งานทาได๎ยาก เพราะเป็นข๎อมูลใน
ลักษณะรายการทาให๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลภาพรวมไมํตรงกับความต๎องการ และต๎องนาข๎อมูลมาจัดทาสรุปเพิ่มเติม
จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทาระบบวิเคราะห๑ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานจากฐานข๎อมูลโปรแกรมมูลเดิ้ล โดย
ใช๎วิธี fetching cache table กลยุทธ๑สาหรับการค๎นหาข๎อมูลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวมโดย
เฉลี่ ย โดยมีวิธีเก็บ คําข๎อมูล ที่ต๎องการค๎น หาและจัดเก็บเป็นข๎อมูล สถิติล งในตาราง จากข๎อมูล เหลํ านี้ได๎นามา
วิเคราะห๑การเก็บแคชจากการวิเคราะห๑คาสั่งจากการคิวรีและการประมวลผลแล๎วนาข๎อมูลที่สอดคล๎องกับเงื่อนไขที่
กาหนด (อัยพรรณ เอโกบล และเนื่องวงศ๑ ทวยเจริญ. 2015) ซึ่งข๎อมูลจะถูก จัดกลุํม และรวมเข๎าด๎วยกัน ให๎
สามารถรายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานในรูปแบบสถิติ รายวัน รายสัปดาห๑ รายเดือน รายปี สามารถเลือกดูข๎อมูล
พฤติกรรมเฉพาะวิชาที่ต๎องการ และลดความความซ้าซ๎อนของการจัดเก็บข๎อมูลในฐานข๎อมูล

วิธีดาเนินงาน
ดาเนินด๎านการจัดการความรู๎สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด๎ า นการจั ด การความรู๎ โ ดยได๎ แ บํ ง กลุํ ม เป็ น ชุ ม ชนเพื่ อ พู ด คุ ย ถึ ง ป๓ ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน น าป๓ ญ หาที่ พ บมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑และแนวทางการแก๎ป๓ญหาของแตํละคนในกลุํมที่พบเจอโดยใช๎กระบวนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. การบํงชี้ความรู๎ (Knowledge identification) สารวจป๓ญหาและองค๑ความรู๎ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให๎บุคลากรในกลุํมเลําหรือแสดงความถนัด แสดงป๓ญหาใน
การปฏิบัติงานของแตํละคนหรือความเชี่ยวชาญ โดยในกระบวนการนี้กลุํมได๎เลือกหัวข๎อที่เกิดจากคาถามของ
ผู๎บริหารเกี่ยวกับสถิติการใช๎งานระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง ผู๎ปฎิบัติพบวําการนาสถิติมาแสดง
นั้นทาได๎ยุํงยากและใช๎เวลานาน กลุํมจึงได๎สรุปวําต๎องการแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น
2. การสร๎างและแสวงหาความรู๎ (Knowledge creation and acquisition) หลังจากสารวจองค๑ความรู๎
ของสมาชิกภายในกลุํม ทาให๎ทราบถึงความจาเป็นต๎องพัฒนาองค๑ความรู๎เพื่อจัดทาระบบวิเคราะห๑และรายงานผล
สถิติการใช๎ระบบการเรียนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง จากการเลําประสบการณ๑ทางานพบวํา สมาชิกภายใน
กลุํมมีความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบแล๎ว จึงได๎แสวงหาวิธีการนามาประยุกต๑ใช๎สาหรับพัฒนาระบบโดยการใช๎วิธี
fetching cache table กลยุทธ๑สาหรับการค๎นหาข๎อมูลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให๎สามารถค๎นหาและ
แสดงผลได๎รวดเร็ว
3. การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ (Knowledge organization) สมาชิกกลุํมดาเนินการแบํงหน๎าที่ในการ
พัฒนาระบบโดยแบํงเป็นการออกแบบโปรแกรม เขียนโปรแกรม และจัดทาฐานข๎อมูล ตามความชานาญของ
สมาชิก โดยมีเปูาหมายคือการนาข๎อมูลที่ได๎จากแลกเปลี่ยนความรู๎ เทคนิค และประสบการณ๑ตํางๆ ของแตํละคน
มาใช๎พัฒนาระบบรายงานสถิติของระบบการเรี ยนการสอนออนไลน๑หรืออีเลิร๑นนิ่ง จากเดิมที่ต๎องค๎นข๎อมูลทุกๆ
ครั้งที่ต๎องการสถิติให๎เป็นรูปแบบนาสถิติที่ค๎นแล๎วและไมํมีการเปลี่ยนแปลงเก็บเป็นข๎อมูลสรุป (fetching cache
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table) จากนั้นสมาชิกในกลุํมรํวมกันออกแบบรายงานในรูปแบบกราฟ ที่สามารถแสดงผลให๎ผู๎ใช๎สามารถดูสถิติได๎
งําย
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ (Knowledge codification and refinement) กระบวนการนี้
สมาชิกกลุํมรํวมกันพัฒนาระบบที่ได๎ออกแบบไว๎โดยการจัดทาเว็บไซต๑ และหน๎ารายงานสถิติ จากนั้นสมาชิกในกลุํม
ชํวยกันพิจารณา ทดสอบการใช๎งาน และเสนอแนะในสํวนที่ต๎องปรับปรุงจากการทดสอบการใช๎งาน
5. การเข๎าถึงความรู๎ (Knowledge access) เผยแพรํเพื่อให๎บุคคลากรทราบถึงวิธีการเข๎าใช๎ระบบรายงาน
สถิ ติ ข องระบบการเรี ย นการสอนออนไลน๑ ห รื อ อี เ ลิ ร๑ น นิ่ ง
ด๎ ว ยการแผยแพรํ ผํ า นทางเว็ บ ไซต๑
http://www.lms.rmuti.ac.th/lmsreport และนาเสนอแกํกลุํมผู๎ใช๎คือ กลุํมผู๎ให๎บริการระบบการเรียนการสอน
ออนไลน๑ และกลุํมผู๎บริหารสานักวอทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎สามารถเข๎าใช๎และดูสถิติการ
ให๎บริการ
6. การแบํงป๓นแลกเปลี่ยนความรู๎ (Knowledge sharing) มีการแบํงป๓นความรู๎ (Explicit) ด๎วยการจัดทา
คูํมือขั้นตอนการพัฒนาและการใช๎งานระบบรายงานสถิติ ผํานทางเว็บไซต๑ http://www.oarit.rmuti.ac.th/km
หัวข๎อแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการรายงานข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน๑
7. การเรียนรู๎ (Knowledge learning) จากการประชุมระดมความรู๎ จึงทาให๎ได๎แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบของรายงานเพิ่มเติม โดยได๎นาข๎อเสนอแนะจากผู๎รํวประชุมมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบของรายงานเพิ่มเติม
ตามข๎อเสนอแนะที่ได๎รับ และเมื่อนาระบบไปให๎บริการ ได๎นาข๎อเสนอแนะการการใช๎ระบบงาน มาปรับปรุงพัฒนา
แก๎ไขข๎อบกพรํองตามข๎อเสนอแนะที่ได๎รับเพื่อพัฒนาให๎ระบบสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการรวบรวมประสบการการแสวงหาความรู๎สาหรับการพัฒนาระบบรายงานพฤติกรรมการใช๎ระบบ
บริการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎วิธี fetching cache table จากการนาข๎อมูลจากตาราง 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 ตารางได๎นาข๎อมูลมาวิเคราะห๑และออกแบบ
ฐานข๎อมูลสถิติภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร๎างระบบการทางานและจัดเก็บฐานข๎อมูล
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เมื่อได๎ออกแบบจากการระดมความคิดและประสบการของสมาชิกในกลุํมจึงได๎จัดทาระบบวิเคราะห๑สภาพ
การใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ เพื่อวิเคราะห๑สรุปข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎และนาไปใช๎แสดงหน๎า
รายงานแสดงเป็นแผนภาพใน เว็บไซต๑ที่ให๎บริการระบบรายงานพฤติกรรมการใช๎ระบบบริการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคือ http://lms.rmuti.ac.th/lmsreport/ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน๎าระบบวิเคราะห๑สภาพการใช๎งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑
จากการออกแบบ การรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุํมผู๎ใช๎และผู๎บริหาร จึงได๎ข๎อสรุปความต๎องการผลจาก
การวิเคราะห๑ โดยพัฒนาระบบให๎แสดงรายละเอียดด๎านตํางๆ ประกอบด๎วย รายงานสถิติจานวนผู๎เข๎าใช๎ รายงาน
สถิติจานวนครั้งในการเข๎าใช๎ โดยแยกเป็นปีการศึกษา แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4

ภาพที่ 3 แสดงหน๎าสถิติจานวนผู๎ใช๎งาน

ภาพที่ 4 แสดงหน๎าสถิติจานวนครั้งในการเข๎าใช๎
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สถิติที่ได๎นามาวิเคราะห๑สามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบรายเดือนเพื่อให๎ทราบแนวโนมชํวงเวลาของ
การใช๎งานระบบทาให๎สามารถวางแผนการให๎บริการของระบบตามชํวงเวลา และให๎ผู๎ดูแลระบบสามารถวางแผน
การเตรียมพร๎อมของเครื่องแมํขํายสาหรับให๎บริการได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสามารถแสดงสถิติรายเดือนดังภาพที่ 5
และแสดงสถิติรายวันแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 5 แสดงกราฟสถิติรายเดือน

ภาพที่ 6 กราฟแสดงสถิติรายวัน
ปัจจัยความสาเร็จ
การนาข๎อมูลพฤติกรรมผู๎ใช๎งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑มาวิเคราะห๑ผลหรือจัดทาเป็นรายงาน
ระบบยังมีป๓ญหาความลําช๎าจากการค๎นหาข๎อมูลจากฐานข๎อมูล (query) เพื่อนามาแสดงรายงานแบบรายปี ราย
เดือน รายวัน รายชั่วโมง จานวนผู๎ใช๎และจานวนครั้งในการเข๎าใช๎งาน และขาดการนาข๎อมูลไปใช๎แสดงในรูปแบบ
กราฟ สาหรับให๎ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑และตัดสินใจในการพัฒนา
แนวทางการแก๎ไขคือสมาชิกกลุํมประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการ โดยได๎สรุปรวบรวมข๎อมูล (fetching
cache table) เพื่อลดการค๎นหาข๎อมูลซ้าซ๎อน รายงานผลพฤติกรรมการใช๎งานในรูปแบบสถิติ รายวั น รายสัปดาห๑
รายเดือน และรายปี จากนั้นพัฒนาเว็บแสดงผลในรูปแบบกราฟให๎ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑และตัดสินใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ตํอไป
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สรุป
ผลจากการจั ดทาการวิเคราะห๑ พฤติกรรมผู๎ใช๎ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑เพื่อรายงานสถิติ
บริการ โดยเปรียบเทียบระหวํางการค๎นข๎อมูลจากระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ (Moodle_log หรือ
Log-query) กับแบบ fetching cache table (Fetch-query) ซึ่งสามารถลดความความซ้าซ๎อนของการจัดเก็บ
ข๎อมูลในฐานข๎อมูล และสามารถลดระยะเวลาการค๎นหาข๎อมูลสถิติการบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน๑ใช๎ลง
ได๎เฉลี่ย 42.08 เปอร๑เซนต๑ แสดงดังภาพที่ 7

ระยะเวลลาในการ query (ms)

กราฟเปรียบเทียบการ query ข้อมูลสถิติ
ระหว่างแบบ Log-query กับ แบบ Fetch-query
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ช่วงข้อมุล Log ในการ query (ปี)

ภาพที่ 7 แสดงกราฟเปรียบเทียบการ query ข๎อมูลสถิติระหวํางแบบ Log-query กับ
แบบ Fetch-query
การพัฒนาเว็บไซต๑รายงานสถิติด๎วยวิธีการวิเคราะห๑จากการจัดเก็บพฤติกรรมผู๎ใช๎งานการให๎บริการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน๑ ซึ่งแยกการรายงานข๎อมูลเป็นจานวนผู๎ใช๎งานในรูปแบบ รายปี รายเดือน รายวัน และราย
ชั่วโมง ซึ่งเห็นได๎วํารายงานที่ได๎นามาวิเคราะห๑และสรุปผลข๎อมูลการใช๎งานการให๎บริการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน๑ มีรายละเอียดที่สามารถนาไปวิเคราะห๑เพื่อนาไปพัฒนาการให๎บริการในด๎านตํางๆ ได๎ ยกตัวอยํางเชํน
หากมีจานวนผู๎ใช๎งานเพิ่มขึ้นในแตํละปี ผู๎ดูแลระบบต๎องเตรียมการวางแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑ให๎สามารถรองรับจานวนผู๎ใช๎งานเพิ่มขึ้น
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บทสรุป
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในป๓จจุบันชํวยให๎การบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องแมํนยามากขึ้น
ห๎องสมุดหรือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นแหลํงข๎อมูลสาคัญได๎ในทุกที่ ทุกเวลา จึงต๎องมี
บริการเพียงพอครบถ๎วนตรงความ สานักจึงสารวจความพึงพอใจและไมํพอใจของผู๎รับบริการ พบวําผู๎รับบริการ มี
ความพึงพอใจในระดับดี มีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม คือการปรับปรุงเครือขํายอินเทอร๑เน็ต การเพิ่มพื้นที่บริการ
นอกจากนี้ ยั ง พบวํ า สถิ ติ ก ารใช๎ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ สถิ ติ ก ารใช๎ บ ริ ก ารเครื อ ขํ า ย และสถิ ติ ก ารเข๎ า ใช๎ ท รั พ ยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิ กส๑มี ความแตกตํางกัน ดังนั้นชุมชนนักปฏิบัติจึงมีสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎รับบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห๑พฤติกรรมและความคาดหวังของ
ผู๎รับบริการ และเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด๎านการบริการให๎มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น วิธีการดาเนิ น งานของการจั ดการความรู๎ ใช๎เครื่องมือ ชุมชนนักปฏิบัติ ได๎นาแบบบันทึกเรื่องเลําจาก
ประสบการณ๑ของผู๎ปฏิบัติงานจานวน 27 คน ได๎แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 1) ด๎านการบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ๑
บริการเชิงรุกและครอบคลุมทุกกลุํมผู๎รับบริการ 2) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ การมุํงเน๎นการบริการที่ยิ้มแย๎ม เป็นกัน สื่อสาร
ข๎อมูลที่ถูกต๎อง และรวดเร็ว 3) สิ่งอานวยความสะดวก การเพิ่มความสามารถของเครือขํายอินเทอร๑เน็ต การปรับ
พื้นที่บริการที่รองรับผู๎รับบริการที่หลากหลาย การเพิ่มอุปกรณ๑ตํอพํวงเชํน ปลั๊กไป สายชาร๑ตโทรศัพท๑ เป็นต๎น
ประโยชน๑จากการทา KM ครั้งนี้ ชุมชนนักปฏิบัติได๎แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑ของสานักและแนว
ทางการทาวิจัยสถาบัน
คาสาคัญ : 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

บทนา
จากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ในอีก 15 ปีข๎างหน๎า (2016-2030) ห๎องสมุด 4.0 จะ
เป็นแหลํงสํงเสริมโอกาสในการเรียนรู๎ (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล , 2060) และห๎องสมุดยังมีบทบาทสาคัญที่คนไทย
ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและสามารถเรียนรู๎ด๎วตนเอง เป็นแหลํงเรียนรู๎สาหรับการใช๎อินเทอร๑เน็ตเพื่อการหา
ความรู๎ที่เพิ่มขึ้น การอํานของคนไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเพื่อคนในสังคมไทยให๎ทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษ
ที่ 21 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่12) การบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน หรือ
“ห๎ อ งสมุ ด ” มี รู ป แบบการบริ การทีเปลี่ ย นแปลงไป ปรับตั ว เทํ าทัน การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ของโลกชํว ย
ให๎บริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องแมํนยามากขึ้นสามารถแหลํงข๎อมูลสาคัญได๎ในทุกที่ ทุกเวลา หรือห๎องสมุด
บริการเพียงพอครบถ๎วนตรงความต๎องการ ตามสภาพ ขนาดประชากร และการใช๎งาน(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์,
2560) เพื่อเป็นการมุํงเน๎นผู๎รับบริการ และการฟ๓งเสียงของผู๎รับบริการ ต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการและ
ทาให๎ ดีกวําความคาดหวังผู๎ รั บ บริ การ การสานสั มพันธ๑กับสถาบัน (และเพิ่มความผู กพันกับสถาบันส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ,2560) สานักวิทยบริการจึงได๎มีสารวจความพึงพอใจและไมํพอใจของผู๎รับบริการ ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง พบวํา ปีการศึกษา 2559 พบวํา ผู๎ใช๎บริการ มีความพึงพอใจในระดับดี แตํมีข๎อเสนอแนะหรือ
ความต๎องการเกี่ย วกับ การจัดหาทรัพยากรสนเทศ และการจัดสภาพแวดล๎อมอื่น เชํน การปรับปรุงเครือขําย
อินเทอร๑เน็ต ระบบเครื่องปรับอากาศ การเพิ่มพื้นที่สาหรับเข๎าใช๎บริการ นอกจากผู๎วิจัยยังพบวํา สถิติการใช๎บริการ
ในพื้นที่ สถิติการใช๎บริการเครือขําย และสถิติการเข๎าใช๎ทรัพยากรสาสนเทศอิเล็กทรอนิกส๑มีความแตกตํางกัน
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,2559) ดังนั้นคณะผู๎จัดทาจึงมีสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎รับบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด๎านการบริการให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงานของการจัดการความรู๎ ชุมชนนักปฏิบัติได๎นาการจัดการความรู๎ (Knowledge
Management : KM) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู๎ โดยได๎จัดตั้งบุคลากรที่มีงานในลักษณะเดียวกัน มา
ทางานรํวมกันในลักษณะของชุมชน เพื่อให๎บุคลากรในชุมชนทุกคนมีสํวนได๎มีสํวนรํวมในการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู๎เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยได๎กาหนดแผนปฏิบัติการจัดการความรู๎ในปีการศึกษา
2559 ได๎กาหนดประเด็นความรู๎ คือ หัวข๎อ พฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยชุมชนจัดประชุม 3 ครั้งโดยดาเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้โดยประธานชุมชนได๎กาหนดกาหนดประเด็นความรู๎แล๎วแจ๎งตํอ คณะกรรมการการจัดการ
ความรู๎จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีการศึกษา2559 โดยคณะกรรมการดังกลําวเป็น
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ที่ปฏิบัติงานในแผนกงานห๎องสมุด และแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ชุมชนได๎นา“แบบบันทึกเรื่องเลํา”ซึ่งสมาชิกหรือคณะกรรมการจ ต๎องเขียน
บันทึกลงในแบบบันทึกเรื่องเลําจากประสบการณ๑ของตนเอง หรือ ค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ
3. การจัด การความรู้ใ ห้เป็นระบบ หลั งจากที่มอบหมายให๎ คณะกรรมการได๎ส ร๎างและแสวงหาความรู๎
ชุมชนก็จัดให๎มีการประชุม KM เพื่อให๎ทุกคนได๎นาเสนอข๎อมูล จากนั้นก็รํวมกันวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎ที่มีอยูํ
ในตัวบุคคลในการประชุมก็จะมีการเลําเรื่องเพิ่มเติมจากประสบการณ๑ที่ให๎บริการ หรือการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู๎รับบริการ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เมื่อสมาชิกในชุมชนได๎นาเสนอข๎อมูล เลําเรื่อง พฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู๎ รับ บริ การฯ มีการพิจารณาข๎อมูลรํวมกัน และสรุปความรู๎ที่ได๎ เป็นแนวปฏิบัติของแผนกงาน
ห๎องสมุด และแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง
5. การเข้าถึงความรู้ ชุมชนได๎นาองค๑ความรู๎ที่ได๎ไปเผยแพรํใน website หรือ สื่อออนไลน๑ และทาหนังสือ
แจ๎งเวียนไปยังหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
5.1 เวบไซต๑สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.oarit.rmuti.ac.th/km/index.php/knowledge/2559/2016-08-22-03-06-24/170-2017-0707-04-00-17

5.2 เว็บไซต๑ Gotoknowhttp://www.gotoknow.org/posts/634408และทาหนังสือเวียน

6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากจะมีการสร๎าง สร๎าง Web Blog ใน website แล๎วสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อให๎บุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย ได๎ เ ข๎า รํ ว มแลกเปลี่ ย นความรู๎รํ ว มกั น ชุม ชนนั กปฏิ บัติ ด๎า นพฤติก รรมและความคาดหวั งของ
ผู๎รับบริการฯ ได๎เชิญตัวแทนผู๎รับบริการ ได๎แกํ อาจารย๑ นักศึกษา และบุคลากร เข๎ามารํวมแลกเปลี่ยนรํวมกันกัน
นอกจากนี้ ได๎มีบุคลากรที่ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับห๎ องสมุดหรืองานด๎านบริการ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้ ได๎แกํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่
กุมภาพันธ๑ 2560
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7. แนวปฏิบัติที่ดีและการเรียนรู้ บุคลากรมีการนาความรู๎ที่ได๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไปปฏิบัติงานมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น โดยหลังจากที่บุคลากรได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และดาเนินการจัดการความรู๎ KM
ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้
1. แผนกงานห้องสมุด เป็นหนํวยงานที่ให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ๑ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส๑ ฐานข๎อมูลออนไลน๑ และห๎องสมุดมนุษย๑
1.1. พฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการ
1) การยืมหนังสือลดน๎อยลง และสํวนมากจะยืมชํวงกํอนสอบมากกวําชํวงสอบ
2) มีความต๎องการใช๎ฐานข๎อมูลออนไลน๑แบบฉบับเต็มมากขึ้น
3) ใช๎บริการพื้นที่ในการผํอนคลาย การติว การทางานกลุํม พบปะพูดคุยกับเพื่อน และพูดคุยเสียงดัง
4) มีอิสระในการทานอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม
5) มีอิสระในการแตํงกาย
6) ผู๎ใช๎บริการไมํต๎องการกฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ๑ข๎อบังคับที่เครํงครัด
7) ผู๎ใช๎บริการยังไมํมีความรู๎เรื่องในการสืบค๎น เห็นได๎จากการค๎นหาหนังสือ การวางหนังสือ
8) ผู๎ใช๎บริการชอบใช๎พื้นที่บริการที่มีเป็นโต๏ะเก๎าอี้ประเภทโซฟา หรือบางทีก็นิยมเข๎ามาทางานกลุํมโดยนา
คอมพิวเตอร๑มาใช๎แล๎วเสียบปลั๊กพํวง
9) ผู๎ใช๎บริการชอบลืมรหัสผํานใน login Internet
10) ผู๎ใช๎บริการยังไมํรู๎วิธีการยืม-คืนผํานระบบ /Book Drop
11) ผู๎ใช๎บริการชอบให๎เจ๎าหน๎าที่หาหนังสือโดยไวๆ
12) ผู๎ใช๎บริการอยากได๎แสงสวํางที่เพิ่มมากขึ้น
1.2. ความความหวังของผู๎รับบริการ
1) ต๎องการเข๎าถึงทรัพยากรได๎สะดวก รวดเร็ว
2) กลุํมอาจารย๑มีความต๎องการยืมทรัพยากรมาใช๎ในการสอน เป็นระยะเวลามากกวํา 60 วัน
3) ต๎องการทรัพยากรที่ใหมํ ทันสมัย หลายหลาย และรวดเร็วในการให๎บริการ
4) ต๎องการให๎มีพื้นที่บริการแบบ Co-working Space เพื่อใช๎ในการศึกษาอิสระ
5) ต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ให๎บริการ บริการด๎วยความยิ้มแย๎ม พูดจาไพเราะ
6) ต๎องการให๎มี Café และจุดให๎บริการถํายเอกสารภายในพื้นที่บริการ
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 เพื่อดึงดูดผู๎ใช๎บริการ
2) มีความพร๎อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมํ ๆ ตลอดเวลา เพื่อรองรับผู๎ใช๎บริการที่มี
ความต๎องการที่หลากหลาย
3) จัดพื้นที่บริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
4) ปลูกฝ๓งให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการมีจิตบริการ ให๎บริการด๎วยใบหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใส พูดจาไพเราะ
ให๎บริการด๎วยความเต็มใจ และสามารถสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการให๎เข๎าใจได๎
5) ควรจัดให๎มี Café และจุดบริการถํายเอกสารไว๎ให๎บริการในพื้นที่บริการ
6) ควรมีการทาวิจัยหรือสารวจความต๎องการผู๎ใช๎บริการอยํางสม่าเสมอ แล๎วนามาปรับปรุงการให๎บริการ
อยํางจริงจัง เพื่อให๎ทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
8) ไมํควรปิดบริการ เมื่อมีการประชุม อบรม หรือสัมมนาของเจ๎าหน๎าที่
9) การให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่บริการด๎วยความประทับใจ ยิ้มแย๎ม แจํมใส พูดจาไพเราะ
10) อยากให๎มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริการให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือ
ได๎
11) ควรมีการปรับพื้นที่บริการที่สอดคล๎องกับพฤติกรรมผู๎รับบริการ เชํน การการปรับพื้นที่บริการที่
อานวยความสะดวกด๎านตํางๆ ความรวดเร็วในการเข๎าถึงข๎อมูล เพื่อสร๎างความประทับใจ และทันใจผู๎รับบริการ
12) การเพิ่มการประชาสัมพันธ๑การใช๎เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
13) การจัดบริการให๎กับผู๎รับบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎รับบริการ ได๎แกํ นักศึกษาป.ตรี นักศึกษาป.โท
อาจารย๑ และเจ๎าหน๎าที่
14) การสร๎างนวัตกรรมแบบใหมํ ระบบไลน๑ การสร๎างจุดขายหรือสร๎างแบนด๑
15) การทาตลาดห๎องสมุด เชํน การออกพื้นที่ให๎บริการ หรือจัดกิจกรรมเชิงรุกตามคณะหรือสาขาวิชา
ตํางๆ
16) บุคลากรต๎องมีการปฏิสัมพันธ๑กับผู๎รับบริการทุกกลุํม เชํน โครงการสานสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากรและ
หนํวยงานภายใน
2. แผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วยตนเอง เป็นแผนกงานที่ให๎บริการห๎องคอมพิวเตอร๑ ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท สื่อโสตทัศน๑ ห๎องเรียนอัจฉริยะ ห๎องมินิเธียเตอร๑ มุมภาษาตํางประเทศ และอุทยานศูนย๑แหํงการเรียนรู๎
(CL-park)
2.1 พฤติกรรมของผู๎รับบริการ
1) ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํใช๎บริการห๎องมินิเธียร๑เตอร๑ เพื่อชมภาพยนต๑เป็นกลุํมๆสํวนห๎องฉายภาพยนต๑แบบ
เดี่ยวไมํมีผู๎ใช๎บริการเทําที่ควรและผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํชมภาพยนต๑ประเภทแนวสยองขวัญ สํวนประเภทวิชาการ
และสารคดี ไมํได๎รับความสนใจเทําที่ควร
2) ผู๎ใช๎บริการมีพฤติกรรมในการใช๎บริการหูฟ๓ง/เมาส๑/คีย๑บอร๑ด เป็นจานวนมาก
3) ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีพฤติกรรมในการเข๎าใช๎ห๎องเรียนอัจฉริยะในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎
4) .ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํมีพฤติกรรมในการใช๎อินเทอร๑เน็ตทั้งแบบไร๎สายและแบบมีสาย ภายในพื้นที่
บริการ
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2.2.ความคาดหวังของผู๎รับบริการ
1) ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวําจะมีโต๏ะเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริการ สาหรับนั่งทางาน
2) ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวํา จะมีการขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ
3) ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวําจะมีเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่มีประสิทธิภาพสูงและเพียงพอตํอการให๎บริการ
4) ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังวํา จะมีการเพิ่มพื้นที่สาหรับในการนั่งทางาน 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 สาหรับสมาร๑ทโฟน ปลั๊กไฟ เพิ่มขึ้น
5) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร๑ ที่มีประสิทธิภาพสูง ให๎เพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ
6) จัดหาโประแกรมซอฟแวร๑ (software) ที่มีความจาเป็นให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
7) จัดเพิ่มพื้นที่บริการ เพื่อการทางาน ประชุม หรือ การค๎นคว๎าวิจัย ให๎เพียงพอตํอการใช๎บริการผู๎ใช๎
8) ตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณอินเทอร๑เน็ตให๎มีความเสถียรของคุณภาพสัญญาณ และเพิ่มจุด
เชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร๑เน็ตที่เพียงพอตํอความต๎องการ
นอกจากนี้ได๎มีตัวแทนของผู๎ใช๎บริการได๎รํวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู๎รํวมกันสรุปได๎ดังนี้
3. ความคิดเห็นจากตัวแทนอาจารย๑
จากการได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนอาจารย๑ พบวําอาจารย๑มีพฤติกรรมเข๎าใช๎บริการจาก
ฐานข๎อมูลออนไลน๑ โดยคาดหวังวําผู๎ให๎บริการประชาสัมพันธ๑เชิงรุกมากขึ้น เพื่อให๎ผู๎รับบริการทุกกลุํมได๎เข๎าถึง
ทรัพยากรที่สานักฯ มีให๎บริการที่หลากหลาย และเป็นประโยชน๑ตํอนักศึกษา
4. ความคิดเห็นจากตัวแทนนักศึกษา
จากการได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนนักศึกษาพบวํา นักศึกษามีพฤติกรรมเข๎าใช๎บริการในพื้นที่ ที่มี
อุปกรณ๑ โต๏ะ เก๎าอี้ที่รองรับความต๎องการ ที่หลากหลาย การประชาสัมพันธ๑เปิดปิดบริการ คาดหวังการใช๎พื้นที่
หรือสิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ ได๎แกํ ระบบ WiFi

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการจัดการความรู๎ชุมชนนักปฏิบัติ พฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพบวํา สมาชิกในชุมชนได๎ให๎ความ
รํวมมือ และรํวมกันนาเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ๑การทางาน การสังเกตพฤติกรรม การ
พูดคุยกับผู๎รับบริการ โดยสมาชิกชุมชนได๎นาเสนอในรูปแบบของแผนกงานที่สังกัด ได๎สรุปจาก “แบบบันทึก
เรื่องเล่า” ได๎แกํ พฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการ ความคาดหวังของผู๎รับบริการ และแนวทางการให๎บริการที่สอด
คลองกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในมุมมองของผู๎ให๎บริการพบวํา ได๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ระหวํางหนํวยงาน 3 หนํวยงานได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิ ทยาลัยสุรนารี (มทส) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรฎ.นม) สรุปได๎ดังนี้
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7.1 ด้านการบริการ/ทรัพยากร
- การประชาสัมพันธ๑บริการเชิงรุก และลึก ให๎ครอบคลุมผู๎ใช๎บริการทุกประเภท ได๎แกํ กลุํมเรียน กลุํม
ที่มาพื้นที่ กลุํมอาจารย๑ กลุํมนักศึกษา ป.ตรี-ป.โท
- การจัดหาทรัพยากรที่มีความหลากหลาย โดยเพิ่มประชาสัมพันธ๑ชํองทางการจัดหาทุกชํองทาง
- การลดขั้นตอนการให๎บริการที่เน๎นบริการที่สาคัญ
- การแนะนากระบวนบริการตํางๆ ตั้งแตํนักศึกษาแรกเข๎า โดยการจัดอบรมนักศึกษาสาขาที่ยังไมํเคย
เข๎าใช๎บริการ
- ปรับพฤติกรรมผู๎ให๎บริการ โดยผู๎ให๎บริการหาแนวปฏิบัติในการให๎บริการ ไปในทิศทางเดียวกัน
- สร๎างความเป็นกันเองกับผู๎รับบริการ (Friendly) โดยจัดกิจกรรมที่มีผู๎รับบริการมีสํวนรํวม ใน
เหตุการณ๑หรือเทศกาลตํางๆ
- การจัดพื้นที่ให๎เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู๎ใชํบริการ เชํน พื้นที่ใช๎เสียง กินอาหาร เครื่องดื่ม พื้นที่
งดใช๎เสียง พื้นที่สาหรับพักผํอน
7.2 ด๎านเจ๎าหน๎าที่
- การปรับพฤติกรรมผู๎ให๎บริการ ที่สอดคล๎องกับ นักศึกษา/อาจารย๑ เน๎นลึกๆๆและทั่วถึง โดยมี
กิจกรรมที่ผู๎รับบริการมีสํวนรวม เชํน กิจกรรมในเทศกาลตํางๆ โดยนากิจกรรมเหลํานี้เข๎า
แผนปฏิบัติงาน
- บุคลิกผู๎ให๎บริการที่ยิ้มแย๎ม เป็นกันเอง
- การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ ถูกต๎อง รวดเร็ว
7.3 ด๎านสิ่งอานวยความสะดวก
- ความต๎องการเครือขํายที่เสถียร ได๎แกํ wifi /Lan
- เพิ่มจานวนโต๏ะ เก๎าอี้ ที่สอดคล๎องกับการใช๎งาน เพิ่มจานวนโต๏ะ-เก๎าอี้พื้นที่ด๎านนอกตึก
- เพิ่มจานวนปลั๊กไฟ –พํวง
อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการจั ดการความรู๎ ชุม ชนนั ก ปฏิ บัติ ท าให๎ ท าให๎ ทราบวํา พฤติ กรรมขอผู๎ รั บบริก ารได๎ เปลี่ ย นไป
นอกจากเป็นการเข๎าใช๎บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในพื้นที่ แล๎ว ผู๎ใช๎บริการยังมีการใช๎บริการพื้นที่ และ
เครือขํายที่เพิ่มมากขึ้น นอกจาก นี้ผู๎ใช๎บริการที่เป็นกลุํมอาจารย๑ก็จะมีความคาดหวังในการให๎บริการที่ตํางจาก
นักศึกษา เชํน ทรัพยากรประเภทฐานข๎อมูลออนไลน๑ สาหรับนักศึกษามีความต๎องการใช๎พื้นที่แบบ Learning
Space และ Co-working Space จึงทาให๎ผู๎ให๎บริการได๎ข๎อมูลที่สาคัญในการนามาพัฒนาการบริการที่ให๎ได๎ตาม
ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู๎รับบริการ ในรูปแบบแผนยุทธสาตร๑สานัก ที่มีกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้นเชํน
กิจกรรมแนะนาบริการในคณะตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย โครงการการปรับพื้นที่บริการที่สอดคล๎องกับความ
คาดหวังกับผู๎รับบริการ
ป๓จจัย ที่ทาให๎เกิดความสาเร็จ ในการจัดการความรู๎ในครั้งนี้ คือการที่สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติได๎มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และแชร๑ประสบการณ๑ในการให๎บริการ บอกเลําพฤติกรรมของผู๎รับบริการ แล๎วได๎ข๎อมูลมาสรุป
เป็นสารสนเทศสาคัญที่ทาให๎เกิดแผนยุทธศาสตร๑ ที่มุํงเน๎นการพัฒนาการบริการ ที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหลํงเรียนรู๎ชั้นเลิศ
ความท๎าทายของการจัดการความรู๎ ชุมชนนักปฏิบัติพฤติกรรพฤติกรรมและความคาดหวังของผู๎รับบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ
1.การบริการที่เหนือเกินความคาดหวังของผู๎รับบริการ ที่ต๎องมีการจัดพื้นที่บริการให๎เป็น Learning
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Space และ Co-working Space
2. การทาวิจัยสถาบันอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนางานบริการ
3. นาเทคโนโลยีสาร Internet of Thing มาเพิ่มศักยภาพการให๎บริการมากยิ่งขึ้น
รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1.นางณัฐชนันย๑ ฉายะพงษ๑
2.นางสาวอรวรรณ พรตะคุ
3.นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก
4. นายวินิจ การชงัด
5. นายเศรษฐะ จันณรงค๑
6. นายไพล เพราะผักแวํน
7. นางรติมา ปลั่งกลาง
8. นายสุเทพ ยนต๑พิมาย
9. นางรัชดา บุญไมตรี
10. นางสาววิลาวัณย๑ แสนสุข
11. นางสาวกัญญาภัทร ชูพูทธพงษ๑
12. นางสาวอุดมลักษณ๑ พึ่งอารมณ๑
13. นางสาวปราณปริยา ตันติบุตร
14. นางสาวกิติยา นิวาศานนท๑
15. นางสาววราภรณ๑ วังหอม
16. นายลทีบ๑ บัวงาม
17. นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี
18. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดซา
19. นายกฤษฎา ยงยํวน
20.นางสาวพรทิพย๑ บั้งจันอัด
21. นางสาวนาตยา ธารณะกลาง
22. นายศุภกร จันทเสวต
23. นานทัศนัย ใจเย็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. นางขวัญแก๎ว เทพวิชิต
2. นางสาวิไลลักษณ๑ อินมีศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. นางสาวจิตรลดา มุํงกํอกลาง
2. นางสาวณัฐภาวดี รอดสนใจ
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หัวหน๎างานวิทยบริการ
หัวหน๎าแผนกงานศูนย๑การเรียนด๎วย
หัวหน๎าแผนกงานห๎องสมุด
นักเอกสารสนเทศ
นักเอกสารสนเทศ
นักเอกสารสนเทศ
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ๑
บรรณารักษ๑
บรรณารักษ๑
บรรณารักษ๑
บรรณารักษ๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านบริหาร
เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด
เจ๎าหน๎าที่จากกองพัฒนานักศึกษา
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ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
Co-operative Education Online Registration
Rajamangala University of Technology Isan Khon kaen Campus
ประสาน เอื้อทาน1 ประวีณา เนื่องรินทร์2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : prasan.ue@rmuti.ac.th1
นักวิชาการศึกษา สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 336370 ต่อ 3121
E-mail : praweena_coop@hotmail.com2

บทสรุป
ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้ทันสมัยสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 และเพื่อให้การ
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 ได้ทาการทดสอบโดยให้ผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่าผลการ
ทดสอบในภาพรวมของการใช้งานระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน การประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
รับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์โดยผู้ใช้งานทั้ง 5 ส่วน จานวน 28 คน แบ่งการประเมินออกเป็นสองด้าน คือ
ด้านการออกแบบ ผู้ประเมิน ได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ในด้าน
การประมวลผลผู้ประเมินได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดีและปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ ย 3.88 ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.47 มี และเปิดระบบให้ใช้งานจริงกับนักศึกษาทั้งหมดที่ออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2561 จานวน 450 คน
คาสาคัญ : 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

บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเป็นรายวิชา
บังคับคิดเป็นร้อยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมด ดาเนินงานด้านสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการจานวน 5,222 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้จานวนเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การสืบค้นข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการมีความยากลาบากและไม่เป็นระบบ เนื่องจาก
ในการรับสมัครงานนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย co-op02 ใบคาร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (จานวน 1 ชุด) co-op 10-03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษาแนบหนังสือแสดงผลการศึกษา (จานวน 2 ชุด)
co-op -05 แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเปิดภาคการศึกษาที่.......... (จานวน 1 ชุด)
โดยการดาวน์โหลดเอกสารและจัดพิมพ์ ทาให้เอกสารมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจานวนนักศึกษา
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้จัดทาระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษาให้ทันสมัยสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 และเพื่อให้การบริการจัดการด้านเอกสารเป็นระบบง่ายต่อการ
ค้นหา โดยการพัฒนารูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จาก 3 องค์ประกอบคือ ภาษา
Java Servlet เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Apache Tomcat เป็นเซิร์ฟเวอร์ และ MySQL เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของ
เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ส่วนของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ส่วนของหัวหน้าสาขาวิชา และส่วนของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ได้ทาการทดสอบโดยให้ผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่าผลการ
ทดสอบในภาพรวมของการใช้งานระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน การประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
รับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์โดยผู้ใช้ง านทั้ง 5 ส่วน จานวน 28 คน แบ่งการประเมินออกเป็นสองด้าน คือ
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ด้านการออกแบบ ผู้ประเมิน ได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ในด้า น
การประมวลผลผู้ประเมินได้ให้ความเห็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ ดีและปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระบบดังกล่าวยังง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากทั้ง 5 ส่วน มีคู่มือ
การเข้าใช้งานระบบสาหรับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 ส่วน

วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนวิธีการทางาน
2. ศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานสหกิจศึกษา
3. ออกแบบการใช้งานของระบบ โดยรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จาก
3 องค์ประกอบคือ ภาษา Java Servlet เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 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 ภาพรวมการทางานของระบบ
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4. ทดสอบการใช้งานของระบบ โดยผู้ใช้ทั้ง 5 ส่วน แต่ละส่วน ทั้งหมด 3 ครั้ง ด้านการออกแบบ
และ ความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์
5. เปิดระบบใช้งานจริง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการทดลองระบบในภาพรวมข้างต้น ระบบสามารถใช้งานได้ตามการออกแบบไว้ โดยผลการ
ทดลองที่ได้นั้นบันทึกไว้ตามประเภทผู้ใช้งานคือ นักศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา เจ้า
หน้าที่สหกิจศึกษา และผู้ดูแลระบบ ดังนี้
1. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของนักศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของนักศึกษา
ความถูกต้อง
ประเภท
รายการที่ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ผู้ใช้งาน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3



นักศึกษา - ตรวจสอบสถานะ
 

- กรอกข้อมูลพื้นฐาน
 

- ส่งเอกสาร



- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Coop05



- ค้นหารายชื่อสถานประกอบการ



นักศึกษา - เลือกสถานประกอบการ
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้
 หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้
จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อทาการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ นักศึกษา เมื่อทาการ
ทดสอบจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100 การ
ทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ความถูกต้อง
ประเภท
รายการที่ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ผู้ใช้งาน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3



อาจารย์ - ค้นหารายชื่อนักศึกษา
ประสาน - อนุมัติเอกสาร
 

งานสหกิจ - ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Transcript
 

ศึกษา - อนุมัติสถานประกอบการ



คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้
 หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้
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จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อทาการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ อาจารย์ประสานงาน
สหกิจศึกษา เมื่อทาการทดสอบจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิด
เป็นร้อยละ 100 การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของหัวหน้าสาขาวิชา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของหัวหน้าสาขาวิชา
ความถูกต้อง
ประเภท
รายการที่ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ผู้ใช้งาน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3



หัวหน้า - ค้นหารายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา - อนุมัติเอกสาร
 

 

- ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Transcript
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้
 หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้
จากตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อทาการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ หัวหน้าสาขาวิชา เมื่อ
ทาการทดสอบจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100
การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100
4. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มีผลการทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
ความถูกต้อง
ประเภท
รายการที่ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ผู้ใช้งาน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3



เจ้าหน้าที่ - ค้นหารายชื่อนักศึกษา
สหกิจ - ดาวน์โหลดเอกสาร Coop02 Coop03 Coop05
 

ศึกษา
Transcript
 

- ออกรายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เจ้าหน้าที่ - จัดการสถานะการดาเนินการสถานประกอบการกับ



สหกิจ
นักศึกษา
ศึกษา - จัดการสถานประกอบการในระบบ
 

- กาหนดอัตราการรับสมัครนักศึกษาของสถาน
 

ประกอบการ
- อนุมัติสิทธิ์การตรวจเอกสารให้กับอาจารย์ประสานงาน
 

สหกิจศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้
 หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้
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จากตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อทาการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เมื่อทาการทดสอบจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ
100 การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผลการทดสอบด้านการใช้งานของผู้ดูแลระบบ มีผลการทดสอบดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของผู้ดูแลระบบ
ความถูกต้อง
ประเภท
รายการที่ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
ผู้ใช้งาน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3



ผู้ดูแล - ค้นหารายชื่อผู้ใช้งาน
ระบบ - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน
 

 

- จัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ



- จัดการสิทธิ์เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
 

- จัดการคณะและสาขาวิชา
 

- จัดการรายการปีการศึกษา
ผู้ดูแล
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
ระบบ
หมายเหตุ : หมายถึง สามารถใช้งานได้
 หมายถึง ไม่สามารถใช้งานใช้งานได้
จากตารางที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพเมื่อทาการทดสอบระบบประเภทผู้ใช้ 5 ผู้ดูแลระบบ เมื่อ
ทาการทดสอบจานวน 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้ ครั้งที่ 1 มีความถูกต้องในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100
การทดสอบครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และการทดสอบครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100

สรุป
ระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ได้ทาการทดสอบและทดลองใช้งานจริงของระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากการประเมินผู้ใช้งานระบบทั้ง 5 ส่วน และยังลดทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น การใช้กระดาษ จานวน
7,800 แผ่น/ปี แฟ้มเก็บเอกสาร 30 แฟ้ม/ปี ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง/ปี และช่วยลดขึ้นตอนการทางานให้มีความ
สะดวก ใช้งานง่าย ทันสมัย ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับ
สมัครงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 5 หน้าแรกของระบบรับสมัครงานสหกิจศึกษาออนไลน์

รูปที่ 6 ระบบเดิมกับระบบใหม่
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Sales Experience Training Project for Development Students into Thailand 4.0
ชัดชัย รัตนะพันธ์
อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
E-mail : chudchai4080@gmail.com

บทสรุป
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา
ชีพพื้นฐานชื่อวิชาการขาย สาหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยพื้นฐานนักศึกษานั้น จะขาด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง เช่น ทักษะการขาย การเจรจา การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น จึงได้มีวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขายให้กับนักศึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะการเจรจา
ต่อรอง การพัฒ นาบุ คลิ กภาพ การเข้าสั งคม และการนาไปใช้ ประโยชน์ใ นชีวิต ประจ าวันได้จริง โดยวิธีการ
ดาเนิ น งานของกิจ กรรมจะกาหนดแผนกิจ กรรมอย่างชัดเจน การวิเคราะห์ กรณีศึกษา การลงมือปฏิบัติ การ
ฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเองและการสร้างทีมงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ความคิดสู่เวทีนาเสนองานขายต่อ
สาธารณชนได้ โดยผลของการดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นักศึกษามีระดับ
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด สามารถน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้

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.
คาสาคัญ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย พัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

บทนา
ในปัจจุบันจะพบว่า บทบาทของการขายมีส่วนร่วมในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
การบริการ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิ ดความพึงพอใจและให้ความรู้กับ
ผู้บริโ ภค เป็นต้น งานขายจึงมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงหรือโน้มน้าว หรือใช้ศิลปะการขาย
(Salesmanship) เป็นสาคัญ การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมชมชอบ ความ
พึงพอใจ ความเต็มใจของผู้ซื้อ ฯลฯ ดังนั้นนักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความรอบรู้หลายประการ เช่น ด้าน
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พื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง ด้านจิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อน
ปฏิบัติงานขาย และการปฏิบัติภายหลังสิ้นสุดการขาย และต้องให้ความสาคัญของการขายเป็นหลัก นอก จาก
กิจการจะมีสินค้าพร้อมเพื่อขาย มีลูกค้ามุ่งหวังเป็นเป้าหมายสาคัญ ในการขายแล้ว ยังต้องอาศัยศิลปะการขายที่
นักขายเหล่านั้นนามาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานขายด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงจาเป็นที่
นักศึกษาต้องได้รับ การฝึ กฝนและหมั่นเรีย นรู้ในวิ ชาชีพการขาย ซึ่งถือว่าเป็นวิช าชีพพื้นฐานที่ต้องเรียน ในปี
การศึกษาที่ผ่านๆ มาจะพบว่านักศึกษาที่เรียนรายวิชาการขายนั้น ส่วนใหญ่ขาดทักษะวิชาชีพการขาย เช่น ขาด
ความเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง ไม่ ก ล้ า แสดงออก ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไม่ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจ เป็ น ต้ น จึ ง ได้ มี
แนวคิดการจัดการความรู้ในรูปแบบกิจกรรมสอดแทรกของรายวิชาขึ้นมา คือโครงการฝึกประสบการณฺ์วิชาชีพการ
ขาย เพื่อตอบโจทย์การเป็นนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะช่วยฝึกให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจใน
วิชาชีพการขายมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี เช่น การมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น การ
เจรจาทางด้านการตลาด การพบปะลูกค้าหรือสังคม ความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นในรายวิชาการขายจึงได้
เล็งเห็นความสาคัญของการขายเพื่อฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การขายจริงสามารถทางานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

วิธีการดาเนินงาน
1.การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
2.การจัดทาโครงการสอนตาม มคอ.3

3.สอนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ
ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสนทนาการ
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
5. เชิญวิทยากรพิเศษจากบริษัทมิสทินและ
กันตนากรุ๊ป เข้ามาสอนการปรับบุคลิกภาพ
การแต่งหน้า และทักษะการขายออนไลน์
6. จัดให้นักศึกษาทาการศึกษาตลาดนอก
สถานที่ เพื่อน ามาสนทนาการเรียนและ
วิเคราะห์การขายได

7. การแบ่งทีมการขายจริง จานวน 10 ทีม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และ
การส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างยอดขายและกาไร
8. จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย
เพื่อน าเสนองานขายต่อสาธารณชน ฝึกความ
กล้าแสดงออก การออกแบบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา โดยใช้งบประมาณที่
ได้กาไรจากข้อ (7)
9. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน/การประเมิน
โครงการต่างๆ /วัดผลประเมินการสอนตาม
มคอ.5 และการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคาถาม
ปลายเปิด
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามวารสาร
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ ของการจัดกิจกรรมให้กับ
หน่วยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัยฯ
11. นาปัญหา / ข้อเสนอแนะ ที่เกิดขึ้น นาไปใช้
ในการกาหนดแผนการเรียนการสอนภาคเรียน
ต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. ผลสาเร็จของการจัดการความรู้
1.1 มีการดาเนินงานตามแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ. 3 จานวน 1 ฉบับ
1.2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาการเรียนการสอน จากผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค
ซึ่งสามารถสอบผ่าน 100%
1.3 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.65) และมีทักษะการขายออนไลน์ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01)
1.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสนทนาการเรียนเทคนิคการขายเพิ่มขึ้น
1.5 นักศึกษามีความสามารถในการท ายอดขายจากการแบ่งทีมการทางาน โดยมียอดขายทั้ง 10 ทีม รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 16,700 บาท และมีกาไรจากการขายทั้งสิ้น 9,500 บาท
1.6 นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการประเมินผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) และการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคาถามปลายเปิด พบว่า มีระดับความมั่นใจในตัวเองมาก
ขึ้น มีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง
รูปภาพประกอบการดาเนินกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย
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2. อภิปรายผลการดาเนินงาน
ในการจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์
4.0 นั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมาก ทั้งในเรื่องทักษะ
การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิควิธีการพูด การแสดงออก การตัดสินใจ และการ
ออกแบบความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม การวางแผน
งาน และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคได้ ช่องทางการ
ขายออนไลน์ใหม่ๆ เป็นต้น โดยผลสาเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสนทนาในชั้นเรียน
การฝึกอบรมจากวิทยากร นามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ สามารถลดปัญหาและขั้นตอนของปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นได้ให้มีความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง ไม่ว่าผลสาเร็จหรือปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น ในครั้งต่อไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบให้มี
การพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป

สรุป
การจัดการความรู้ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการขาย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก ได้รับผลตอบรับที่ดีจากการประเมินผลของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมครั้งนี้ ต้องการให้ผู้เรียนในรุ่นต่อๆ ไป ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติได้จริง นาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน โดยในอนาคตกิจกรรมนี้จะขยาย
ผลสู่สังคม ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบแนวคิดช่วยเหลือการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
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เทคนิคในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บคาสั่ง
นางจุฑารัตน์ บุญคา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
E-Mail address jutharat.bu@rmuti.ac.th

บทสรุป
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี บุ ค ลากรในสั ง กั ด จ านวน 55 คน แบ่ ง เป็ น 4 หน่ ว ยงานภายใน ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยจานวนบุคลากรที่มีค่อนข้างมาก
เพื่อให้การง่ายต่อการพิจารณาค่าภาระงานตามคาสั่งและการจัดส่งสาเนาคาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง สาหรับใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพื่อปฏิบัติงานต่อไป มีความ
สะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันง่ายต่อการสืบค้น สานักจึงได้จัดการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บคาสั่ง

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.
คาสาคัญ : การจัดเก็บคาสั่ง

บทนา
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี บุ ค ลากรในสั ง กั ด จ านวน 55 คน แบ่ ง เป็ น 4 หน่ ว ยงานภายใน ได้ แ ก่ ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยจานวนบุคลากรที่มีค่อนข้างมาก
เกิดปั ญหาในการการกระจายเอกสารส าเนาคาสั่ งอาจจะทาได้ไม่ทั่วถึง การคิดค่าภาระงานตามคาสั่ งไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการค้นหาเอกสารล่าช้า และเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นคาสั่ง สานักจึงได้จัดการจัดการ
ความรู้ เรื่ อ ง เทคนิ ค ในการจั ด เก็บ เอกสารที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ : การจัด เก็ บคาสั่ ง โดยการนา Hyperlink (การ
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เชื่อมโยงหลายมิติ) มาใช้ในการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้วิธีการสแกนเอกสารเป็นไฟล์แยกเก็บเป็นโฟนเดอร์และ
เชื่อมโยงไฟล์โดยวิธี Hyperlink

วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนในการจัดเก็บคาสั่ง
1. แยกประเภทคาสั่งของหน่วยงาน เช่น คาสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน คาสั่งเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เรียงลาดับการจัดเก็บ
2.1 คาสั่งได้รับจากหน่วยงานอื่น เรียงตามลาดับการรับหนังสือ
2.2 คาสั่งสานักเรียงตามเลขที่คาสั่ง
3. การกาหนดรูปแบบในการจัดเก็บ
3.1 จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
3.1.1 จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ excel
3.1.2 แยกเก็บเป็นไฟล์ หรือ sheet โดยแยกประเภทของคาสั่ง เช่น คาสั่งมหาวิทยาลัย คาสั่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาสั่งอื่นๆ
3.1.3 กาหนดตารางแบบฟอร์มของการจัดเก็บ ได้แก่
 ช่อง A เลขที่คาสั่ง
 ช่อง B สั่ง ณ วันที่
 ช่อง C เรื่อง
 ช่อง D การดาเนินการ
 ช่อง E การคิดค่าภาระงาน
 ช่อง F หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ช่อง G H I J… ผู้เกี่ยวข้อง (จานวนเท่ากับบุคลากรในหน่วยงาน)

3.2 จัดเก็บในแฟ้ม วิธีการจัดเก็บ เมื่อได้รับเอกสารคาสั่งจัดเก็บ ดังนี้
3.2.1 แยกตามประเภทของคาสั่ง ดังนี้
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาสั่งอื่นๆ เช่น คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
475

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

3.3 การคิดค่าภาระงานตามคาสั่ง
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพื่อพิจารณาค่าภาระงานตามคาสั่ง
และจัดส่งไฟล์ให้ผู้เกี่ยวข้อง สาหรั บใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญา
จ้าง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพื่อปฏิบัติงานต่อไป
ความรู้ที่ใช้วิธีการกระบวนการ
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548
2. ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557
3. ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ น
ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
4. ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางในการพัฒนา
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Google App เป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. การแปลงไฟล์เอกสาร
- กรณีได้รับคาสั่งในรูปแบบเอกสาร ให้ดาเนินการ SCAN เอกสาร โดยให้มีนามสกุลของ file เป็น
*.pdf
- กรณีได้รับคาสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีนามสกุล
ของ file เป็น *.pdf
2. วิธีการจัดเก็บ จัดเก็บเอกสารโดยแยกเป็น folder แยกตามประเภทของคาสั่ง
3. วิธีการเชื่อมโยงไฟล์
- เปิดไฟล์ฐานข้อมูลการจัดเก็บคาสั่ง (Microsoft Excel)
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- เลือกช่องข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น ช่องเลขที่คาสั่ง

- ไปที่เมนู Insert

- เลือกคาสั่ง “การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)”
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- เลือกไฟคาสั่งที่ต้องการเชื่อมโยง แล้วคลิก OK

- เมื่อเชื่อมโยงแล้ว ข้อความในช่องข้อมูลจะปรากฏเส้น ได้ข้อความและเมื่อนาเมาส์ไปชี้ที่ข้อความ
ดังกล่าว สัญลักษณ์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปมือ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
- เพื่อง่ายต่อการค้นหาคาสั่ง ทาให้สะดวกในการหาคาสั่งโดยไม่ต้องไปหาที่เอกสาร สามารถคลิกที่ตัวเลขที่
คาสั่ง การ Hyperlink นั้นจะดาเนินการเปิดเอกสารที่เป็น file คาสั่งนามสกุล .pdf ได้ทันที
- สาหรับเอกสารคาสั่ง ที่ได้รับให้ดาเนินการจัดเก็บในแฟ้ม คาสั่ง โดยแยกเป็นของ มทร. สวส. อื่น ๆ
- เอกสารที่เป็นไฟล์ .pdf ไม่จาเป็นต้องปริ้นเอกสารมาจัดเก็บอีก ทาให้สะดวก รวดเร็ว ไม่เปลืองพื้นที่ใน
การจัดเก็บ ประหยัดทรัพยากร
- สะดวกในการคานวณค่าภาระงาน ในการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างเงินรายได้
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สรุป
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดการความรู้หัวข้อเทคนิคในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพ : การจัดเก็บคาสั่ง ได้องค์ความรู้และประโยชน์ในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
1. การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
2. เพื่อง่ายต่อการสืบค้นคาสั่ง ทาให้สะดวกในการหาคาสั่งไม่ต้องไปหาที่เอกสาร
3. การคิดค่าภาระงานตามคาสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
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พัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน Thailand 4.0
Developing people-driven development Thailand 4.0
1

ไกรศรี ศรีทัพไทย (Kraisri Srithupthai)
พิเชษฐ เวชวิฐาน (Pichet Wechvitan)2
3
นพดล หงษ์สุวรรณ (Noppadol Hongsuwan)
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
E-mail Kraisri03@gmail.com
2
E-mail P_wechvitan@hotmail.com
3
E-mail Nopttmc0550@gmail.com

บทสรุป
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มีกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายนอกสถาบันการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมาย แบบร่วมคิดร่วมทา เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีผลกระทบก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแก่องค์กรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพและเพื่อขับเคลื่อนสู่ 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.
คาสาคัญ : พัฒนาคน พัฒนางาน ไทยแลนด์ 4.0

บทนา
การทางานเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาคน อย่างมั่นคง และยั่งยืน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ได้ทาความร่วมมือข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข
ฟาร์มา ซัพพลาย จากัด จังหวัดนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การพัฒนางาน ด้วยการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาคนด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อพัมนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และทักษะ
ต่างๆ ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
1. ติดต่อประสานงานเพื่อทาความร่วมมือกาหนดกรอบความร่วมมือ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละโครงการทั้ง
สองฝ่าย จะได้ร่วมกันพิจารณา
2. จัดพิธีทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จากัด ที่ศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในงาน
3. จัดพิธีทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีด้านการสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมลง
นาม
4. ดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่กาหนดไว้โดยภาคีทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุน อานวยความสะดวก และ
ส่งเสริมความร่ วมมือในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลั กสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต) หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ซึ่งรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้
การบริการวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน
การฝึกงานนักศึกษา
การวิจัย
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการดาเนินงานจากที่ได้ดาเนินการทาความร่วมมือถูกกต้องเรียบร้อยแล้ว นั้น ในส่วนของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดทาโครงการให้บริการวิชาการ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร โดยได้ดาเนิ นการในวันที่ ๒๐-๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะ
เขต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการ
วิจั ย ตลอดจนการศึ ก ษาดู ง าน ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
Thailand 4.0 ต่อไป
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482

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

กิจกรรมบริการวิชาการที่เป็นตัวขับเคลื่อน
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บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จากัด จังหวัดนครปฐม
หลังจากทีได้ดาเนินการ ทาความร่วมมือแล้ว ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนางาน ด้ายการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานหลักของแพทย์แผนไทยด้านสมุนไพรไทย การ
พัฒนาคนด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย ได้จัดส่งนักศึกษาไปฝึงานด้านเภสัชกรรมไทย เพื่อเป็นการฝึกปฎิบัติ
อย่างจริงและเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ตลอดจนการขยายแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อส่งบริษัทโดยการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรคุณภาพตามระบบ GAP เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้เชิญมาเป็นอาจารย์
บรรยายพิเศษด้านการรักษาคุณภาพสมุนไพร และการสังเกตสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาอง ค์
ความรู้ บุคลากร และทักษะต่างๆ ทางวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต่อไป
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ผลสาเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี
เอกสารประกอบผลงาน
บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัทเจริญสุข ฟาร์มา ซัพ
พลาย จากัด
บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการดูแลสุขภาพการใช้สมุนไพร
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนังสือขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สรุป
สรุป และอธิบายใหเห็นความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมจัดการความรู จนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนาไป
ใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทางานในการปฏิบัติงานในองคกร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ทางานในขั้นตอไปหรือความทาทายในการดาเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ
The teaching process for quality graduates
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บทสรุป
บัณฑิตคุณภาพ คือ บัณฑิตที่ทางานอยู่ในสายงานที่ตนเองสาเร็จการศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของทางหลักสูตร
ที่จะต้องดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ เพื่ อให้บัณฑิตออกไปแข่งขันในการเข้าสู่
ตาแหน่งงานกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ และสามารถทางานในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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.
คาสาคัญ : บัณฑิตคุณภาพ, กระบวนการจัดการเรียนการสอน, วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

บทนา
สาหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนั้น เป็นสาขาวิชาชีพโดยมีสภาวิชาชีการแพทย์แผนไทยดูแล
ควบคุ ม ซึ่ งหลั ง จากนั กศึก ษาที่ ส าเร็ จ การศึก ษาในหลั ก สู ตรแพทย์ แผนไทยบั ณฑิต จะต้ องได้รับอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยผ่านกระบวนการสอบที่ทางสภาวิชีพการแพทย์แผนไทยกาหนด ดังนั้นทาง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการสอบของทางสภาวิชีพ
การแพทย์แผนไทย โดยทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีกระบวนการจัดสอบเหมือนกับทางที่สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยกาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไป
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วิธีการดาเนินงาน
1. ติดต่อประสานงานสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อขอข้อมูลผลการสอบ
2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลผลการสอบจากสภาวิชาชีพฯ เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน
3. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาชีพ โดยส่งอาจารย์ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสอบ
ของสภาวิชีพการแพทย์แผนไทย
4. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพของทาง
สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
5. ดาเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งให้มี
กระบวนการจัดสอบเหมือนกับทางที่สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยกาหนดไว้
6. เก็บข้อมูลผลการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบกับผลการสอบกับการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
7. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลในข้อที่ 6 เพื่อนาวางวางแผนปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน พบว่าบัณฑิตของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยที่ผ่านกระบวนการสอบประมวลความ
รอบรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย มีผลการสอบผ่านจากการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแต่ละ
สาขาส่วนใหญ่มีอัตราการที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) โดยศึกษาข้อมูลการจัดสอบของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ย้อนหลัง ทั้งนี้เป็นผลมาจาการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านการแพทย์แผน
ไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เข้าสู่กระบวนการจัดสอบของสภาวิชาชีพฯ
ดังนั้น กระบวนการจั ดการเรีย นการสอนดังกล่าวจึงเป็นวิธีการจัดการที่ดี เพื่อให้ มหาวิทยาลัยผลิ ตบัณฑิตที่มี
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
ผลสาเร็จของงาน/แนวทางปฏิบัติที่ดี
บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้เพิ่มมากขึ้น
เอกสารประกอบผลงาน
ไม่มี
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สรุป
จากข้อมูลจากทางสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทาให้เห็นว่าอัตราการสอบผ่านเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
การประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น มีเพียงสาขาเภสัชกรรมไทยเท่านั้นที่มีอัตราการสอบผ่าน
ลดลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้ สอนท่านเดิมเสียชีวิต และได้มีการให้
อาจารย์ ที่เ ข้ารั บ บรรจุ ใหม่เข้า มาท าหน้ า ที่แทน ดัง นั้นจึ งสรุป ได้ว่ าการที่ส าขาวิช าการแพทย์แผนไทย คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดการเรียนการสอน และการ
จัดสอบประมวลความรอบรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เป็นวิธีและแนวทางที่ดี ที่ส่งผลให้อัตราการสอบเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของบัณฑิตแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เพิ่มมากขึ้น
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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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน E-mail Noptmc0550@gmail.com1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน E-mail P_wechvitan@hotmail.com2
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน E-mail Kraisri03@gmail.com3

บทสรุป
อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย คือ ลักษณะเฉพาะของนั กศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กล่าวคือ
นักศึกษาจาต้องมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งต่างๆ
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทุกคน และเมื่อสาเร็จการศึกษา
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.
คาสาคัญ : อัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนไทย, ราชมงคลสกลนคร
Key words : Thai traditional medicine student identification, Thai traditional medicine,
Rajamangala Sakon Nakhon

บทนา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น เป็นสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นการศึกษาการรักษา ดูแลสุขภาพของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งทาให้มีความแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ ดั งนั้นจึงมี
ความจ าเป็ น ที่ต้องมีการปลู กฝั งอัตลั กษณ์ของการเป็นนักศึกษาสาขาวิช าการแพทย์แผนไทย ให้ กับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 ที่มาจากหลายพื้นที่และมีความแตกต่างกัน เช่น ขนบธรรมเนียม พื้นฐาน
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ครอบครัว ฯลฯ การที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่ วมกันในมหาวิทยาลั ยจึงเป็นเรื่องยากที่จะทาให้นักศึกษาใหม่ทุกคน
สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึง อัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ทางสาขาวิชาฯ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้นานักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แพทย์ไทยจัดกิจกรรมมอบป้าย
ชื่อนักศึกษา และกิ จกรรมการมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิต
เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อันถือเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

วิธีดาเนินงาน
1. ประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และแกนนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อ
กาหนดรูปแบบกิจกรรมในโครงการ
2. เสนอโครงการต่อหัวสาขาวิชาฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณบดี
3. แจ้งคณาจารย์ในคณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ
4. ดาเนินกิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการ
5. ประชุมสรุป ประเมินผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางมหาวิทยาลัย และเข้าใจถึงความหมายของการทากิจกรรมมอบป้ายชื่อนักศึกษา และกิจกรรมการมอบเสื้อ
กาวน์วิชาชีพการแพทย์แผน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ แสดงถึงความเป็นวิชาชีพฯ ที่มุ่งเน้นที่จะให้การช่วยเหลือ ดูแล
รักษาโรค ต่อผู้ป่วยทุกๆ คน ประกอบกับมีความอ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย และมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ อัน
แสดงถึงเป็นอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ภาพการดาเนินกิจกรรมมอบป้ายชื่อ
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ภาพการดาเนินกิจกรรมมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ผลสาเร็จของงาน/แนวทางปฎิบัติที่ดี
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามัคคี
ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทาให้ตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยอย่างถ่องแท้

เอกสารประกอบผลงาน
ไม่มี

สรุป
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ที่ว่าต้องรับผิดชอบในสุขภาพของ
ประชาชน ในบทบาทของแพทย์แผนไทยหลังจากที่สาเร็จการศึกษา ก่อให้เกิดความตั้งใจในการแสวงหา องค์
ความรู้ในขณะที่ทาการศึกษา ซึ่งตามแนวทางข้างต้นเป็นการชี้ให้นักศึกษาได้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความ
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รับผิดชอบของการประกอบวิชาชีพหลังจากที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวสามารถนาไปปรับใช้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาอื่นได้ โดยการชี้ให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เข้ามาทาการศึกษา

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
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ E-Mail Attapol.ku@rmuti.ac.th1

บทสรุป
จากแนวทางปฏิบัติที่นักศึกษาต้องเรียนในรูป แบบเดิมที่เข้าห้องเรียนแล้วรับฟังคาบรรยายจากอาจารย์
ผู้สอน ส่งงานตามกรอบเวลา และส่งชิ้นงานในรูปแบบของกระดาษซึ่งกระบวนการลักษณะนี้อาจส่งผลต่อสภาวะ
อารมณ์ของผู้เรียนเอง จึงเกิดแนวคิดของกระบวนการในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นพื้นฐานให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสถานที่แห่งใด เวลาใดก็ได้ เพื่อลด
ความเบื่อหน่ายของการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ผลการดาเนินการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเกิดความสนใจในเนื้อหา
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 %
คาสาคัญ การจัดการสอนแบบออนไลน์ การสอนผ่านแอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์

บทนา
การจั ดการเรี ย นที่เป็ น การพัฒ นาศักยภาพของนักศึกษา ให้ เป็นบุค คลที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะในการทางานสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานจริง และสามารถวางแผนการทางานได้เป็น
เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทุกแห่งต้องการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการ
เรี ย นรู้ ที่ ส ามารถกระตุ้ น การเรี ย นรู้ ข องตั ว นั ก ศึ ก ษาให้ เ กิ ด แรงบรรดาลใจในการเ รี ย นรู้ เ นื้ อ หาในรายวิ ช า
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กระบวนการเรี ย นการสอนที่ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน จึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่เหมาะกับยุคแห่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาของการศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์ผู้ สอนและนักศึกษา คือรูปแบบการถ่ายทอดความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนสู่ตัวของนักศึกษา หรือแม้แต่กระบวนการจัดตารางงานในการเรียนของนักศึกษาเอง โดยปรกติแล้ว
การเรียนการสอนในหลายๆรายวิชา จะเป็ นขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้จากตัวผู้ส อนสู่นักศึกษาโดยตรงหรือ
เรียกว่าการสอนแบบบรรยาย ลักษณะการสอนในรูปแบบดังกล่าวอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการรับรู้ข้อมูลของตั ว
นักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้ที่ได้รับไม่ครบถ้วนตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน หรือแม้แต่ขั้นตอนในการ
ส่งงานของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาส่งใบงานในรูปแบบของกระดาษบางครั้งการสูญหายของชิ้นงานระหว่าง
การนาส่ง มีผลให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการติดตามชิ้น งานดังกล่าว อีกทั้งเรื่องของเวลาเรียนที่มีข้อจากัด
ในช่วงของเวลาในการศึกษาซึ่งบางครั้งนักศึกษาไม่มีความพร้อมในการเรียน ณ ขณะนั้นอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทา
ให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ
จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น อาจารย์ผู้สอนจึงนาเสนอกระบวนการในการกระตุ้นให้นักศึกษา สามารถ
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ติดตามงาน รวมไปถึงการวางแผนการเรียนรู้ของตัวนักศึกษา ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการใช้ google apps for education และสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวของ
นักศึกษาเอง สามารถวางแผนการทางานกาหนดตารางการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาแต่ละคนได้ภายใต้สภาวะความ
พร้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นในการเรี ยนและส่งผลให้เป็น
บัณฑิตที่สามารถวางแผน แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวของนักศึกษาต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
การวางแผน (P) อาจารย์ผู้สอนเตรียมเนื้อหาแก่นักศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 ในแต่ละสัปดาห์ เตรียม
เครื่องมือที่ทาให้ นั กศึกษาสามารถเรี ยนรู้เนื้อหา ทาแบบฝึ กหั ด และสามารถจัดตารางการเรียนรู้ดัวยตัวของ
นักศึกษาเอง รวมถึงการติดตามการส่งงาน การสอบ และการเข้าเรียนของตัวนักศึกษาเองผ่าน google apps for
education และสื่อสังคมออนไลน์
ปฏิบัติตามแผน (D) อาจารย์ผู้สอนแนะนาการใช้งาน google apps for education และสื่อสังคมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียนในแต่ละคาบเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่อาจารย์
ผู้สอนจัดเตรียมไว้ไปพร้อมกับการอธิบายเนื้อหาบางส่วนของอาจารย์ผู้สอนดังแสดงในภาพที่ 1 นักศึกษาสามารถ
อ่านเนื้อหาด้วยตัวเองดังแสดงในภาพที่ 2 ทาแบบทดสอบผ่านระบบดังแสดงในภาพที่ 3 และตรวจสอบผลการ
เรียนรู้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบได้ด้วยตัวเองดังแสดงในภาพที่ 4 โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะไม่
ถูกจากัดด้วยสถานที่ นักศึกษาสามารถทางานจากที่ใดก็ได้ตามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ แต่จะ
ถูกควบคุมด้วยเวลาและตารางของกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นภาคการศึกษา
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ภาพที่ 1 : เตรียมเนื้อหารายวิชา

ภาพที่ 2 : นักศึกษาทาแบบฝึกหัดส่งแบบออนไลน์
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ภาพที่ 3 : นักศึกษาทาแบบทดสอบแบบออนไลน์

ภาพที่ 4 : ตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์
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ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามแผน (C) จากการด าเนิ น ตามขั้ น ตอนในการเรี ย นรู้ ผ่ า น google apps for
education และสื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาเกิดแรงกระตุ้นในการศึกษาเนื้อหา เกิดความสนใจในการทากิจกรรม
ท้ายบทเรียนเนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงชิ้นงานของเพื่อนร่วมชั้นได้ และทาให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถกากับและติดตามการทากิจกรรมของนักศึกษาได้ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการให้ข้อคิดเห็นชี้นาแนวทางของการทาแบบทดสอบของนักศึกษาได้แบบทันที
ปรับปรุงแก้ไข (A) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์นี้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้โดย
ปราศจากการเผชิญหน้ากับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเป็นการลดความตรึงเครียดในการเรียน อี กทั้งยังสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถกาหนดหรือจัดการการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง การที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงงานของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ตัวนักศึกษาเองเกิดแรงกระตุ้นจากเพื่อนร่วมห้อง กระบวนการนี้อาจเกิด
ปัญหากับนักศึกษาที่ขาดความรับผิ ดชอบในตัวเอง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนยังต้องใช้กระบวนการกากับดูแลในแต่ละ
รายบุคคลที่ผู้สอนเล็งเห็นว่าเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดาเนินการในลักษณะนี้เป็นผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชา ไปพร้อมกับการพัฒนาการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับแนวทางของยุค 4.0 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการ
ลักษณะนี้ประสบความสาเร็จอาจส่งผลจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาในวัยนี้ด้วย และอีกปัจจัยอาจ
เกิดจากการที่ผู้เรียนต้องการอิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนจากแหล่งที่ใดก็ได้ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการเรียนของนักศึกษาด้วยตัวของเขาเอง ปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้อาจเกิดจากความพร้อมของ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้พื้นฐานในการใช้สารสนเทศทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งอาจแก้ไข
ได้โดยการสนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศจากตัวหน่วยงาน รวมถึงการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
แก่อาจารย์ผู้สอนและตัวของนักศึกษา

สรุป
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ เป็นบุคคลที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมกับเป้าหมายของงาน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถวางแผนการทางานของตัวเองและ
สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จด้วยตัวเองได้ มีผลการเรียนเมื่อจบภาคการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 77.23 เมื่อ
เฉลี่ยจากผลการเรียนของนักศึกษาทั้งชั้นเรียน กระบวนการในการทางานในอนาคตควรมีขั้นตอนใน การควบคุม
เรื่องพฤติกรรมในการคัดลอกงานของกันและกัน
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บทสรุป
การผลิ ตบั ณฑิต นั ก ปฏิ บั ติมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเสริม สร้ างทักษะให้ นั กศึก ษามีค วามเชี่ ยวชาญในวิช าชี พ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ทาให้บทบาทของนักบัญชีเปลี่ยนไป นักบัญชี
จะต้องขยายบทบาทจากความรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ไปสู่การบทบาทที่จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กรมากขึ้น ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะในการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร
การควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน จึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องนั ก บั ญ ชี ยุ ค ดิ จิ ทั ล
การพัฒนาการสอนโดยการประยุ กต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated) เป็นการสร้าง
ห้องเรียนให้เหมือนสถานประกอบการ การค้นหาและการวิจัยความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ การเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใบงาน
การทดสอบก่อนและหลังเรีย น ทบทวนหลั งการปฏิบัติ และการสังเกต วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพโ ดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการประเมินผู้เรียนและประเมินผู้สอนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดาเนินงานพบว่า ผลการประเมินการสอน
ซึ่งออกแบบโครงการโดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.67, S.D.=0.55)
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คาสาคัญ : 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

บทนา
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชีในยุค Thailand 4.0 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักบัญชียุคดิจิทัล
ที่จะต้องขยายบทบาทจากความรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ไปสู่การบทบาทที่จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กรมากขึ้น โดยใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลอย่างมีระบบ
รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ส่งผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร การพั ฒ นาการสอนโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ
(Integrated) เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน การค้นหาความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางดิจิทัล การทาวิจัย
การเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น การสอนแบบ
บูรณาการจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า อาจารย์กับนักศึกษาควรต้องเรียนรู้และ
รับผิดชอบร่วมกันโดยผ่านการปฏิบัติในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรประกอบด้วยวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ตลอดชีวิต

วิธีการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน มีแผนการสอน
โดยยึดหลัก PDCA ดังต่อไปนี้
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1. การวางแผน (Plan) ดาเนินการดังนี้
1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง การขออนุมัติดาเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน
โดยนักศึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 การประชุมเพื่อกาหนดรายวิชา นา มคอ.5 ในภาคเรียนที่ผ่านมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน จัดทา มคอ.3 เพื่อกาหนดรายละเอียดวิชา
1.3 การทดสอบก่อนเรียน และดาเนินการสอนตามแผนการสอน
2. การดาเนินการสอน (Do) ดาเนินการดังนี้
การดาเนินการสอน จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 จานวน 15
สัปดาห์ โดยใช้ห้องเรียนเป็นเสมือนสถานที่ทางาน (Classroom as a work place) ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชีเลือกตั้งประธานสหกรณ์จาลอง เลือกรองประธานฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแบ่งตาม
โครงสร้ า งองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ประธานสหกรณ์ และรองประธานฝ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น ฝ่ า ยการเงิน และบั ญ ชี
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอก โดยการได้
ปฏิบัติงานจริงในสหกรณ์จาลองซึ่งเปรียบเสมือนสถานประกอบการ
2.1 ด้านความรู้ กาหนดให้วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์การและการตรวจสอบภายใน มีคาอธิบาย
รายวิชา คือ ศึกษาแนวคิดและหลั กการกากับดูแลกิจการ การบริห ารความเสี่ยง การและควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO การตรวจสอบภายในในฐานะของกลไกในการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ดังนั้น โปรแกรมวิชาการบัญชีจึงได้จัดกิจกรรมการสอนออกเป็น
4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การกากับดูแลกิจการที่ดี 2) การบริหารความเสี่ยงองค์กร 3) การควบคุมภายใน และ 4) การ
ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบในทุกกิจกรรม

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
2.2 ด้านทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในบทบาทของนักบัญชียุคดิทัล ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรภายใต้ 4 กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 กิจกรรมการสอน เรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินกิจกรรมโดย
1) แบ่งนักศึกษาออกตามโครงสร้างองค์กรเป็น 7 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กันและแสดงบทบาท
จริงตามโครงสร้างองค์กร
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2) ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการยอดเยี่ยม
3) ให้ทุกกลุ่มนาเสนอกลุ่มโครงสร้างองค์กรที่ค้นหาซึ่งบ่งบอกถึ งองค์กรนั้นมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างไร
4) ให้ทุกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างของสหกรณ์จาลองในปัจจุบัน
2.2.2 กิจกรรมการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ดาเนินกิจกรรมโดย
1) แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษากระจายอยู่ ตามโครงสร้างต่าง ๆ ให้นักศึกษา
สารวจความเสี่ยงในฝ่ายของตนเอง
2) ให้นักศึกษาประเมินความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
3) ให้นักศึกษาหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันโดยการค้นหาและการทาวิจัย
2.2.3 กิจกรรมการสอน เรื่อง การควบคุมภายใน ดาเนินกิจกรรมโดย
1) กาหนดให้สมาชิกในกลุ่มวางระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตนเอง ทาการวาง
แผนการควบคุมภายในของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายอาคาร
สถานที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายนอก ภายใต้เวลาที่กาหนด โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานผ่าน
สื่อออนไลน์ และมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
2) กลุ่มใดวางระบบการควบคุมภายในได้ครอบคลุมมากที่สุด ภายในเวลาที่กาหนดจะ
เป็นผู้ชนะ
2.2.4 กิจกรรมการสอน เรื่องการตรวจสอบภายใน ดาเนินกิจกรรมโดย
1) แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน โดยให้นักศึกษากระจายอยู่ตาม
โครงสร้างต่าง ๆ ให้นักศึกษาตรวจสอบภายในในกลุ่มอื่น หมุนเวียนกันตรวจสอบ
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เน้นการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ได้แก่ โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อช่วยประมวลผลการตรวจสอบภายในทางคอมพิวเตอร์
3) จัดทารายงานการตรวจสอบภายใน
4) เชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี มาบรรยายและสรุปประเด็นปัญหา
2.3 ทักษะทางสังคม
ฝึกทักษะการทางานร่วมกัน การทางานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับฝ่าย
ต่าง ๆ การปฏิบัติงานจริง การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การเสียสละเพื่อส่วนรวม ความเป็นผู้นา ผู้ตาม การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น
2.4 ประสบการณ์ในการทางานจริง
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในสหกรณ์จาลองทุกฝ่ายตามโครงสร้างองค์กร และ ฝึ กทักษะในสถานประกอบ
การณ์ เครื่องมือการเรียนรู้ คือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน ส่วนวิธีการ คือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มทบทวน
หลังการปฏิบัติ โดยสรุปผลการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่กาหนดให้ในใบงาน อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป (วิธีการ/
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ขั้นตอนการทา) และนักศึกษาจะนาองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียนข้อสรุปลงในกระดาษ
จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอกลุ่มละ 10 นาที
3. การประเมินโครงการ (Check) ดาเนินการดังนี้
3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาในขณะปฏิบัติกิจกรรม และการจัดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์จาลอง
3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act) ดาเนินการดังนี้
นาผลสรุปการดาเนินงานและข้อคิดเห็นของนักศึกษาเข้าที่ประชุมโปรแกรมวิชาการบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินใจ เพื่อวางแผนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งจัดทารายงานรูปเล่มรายงานเสนอผู้บริหารของ
คณะ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้
วิธีดาเนินโครงการโดยยึดหลัก PDCA สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนเปรียบเสมือนสถานที่ทางาน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการโดยมีอาจารย์เป็นที่
ปรึกษา และให้นักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน เลือกวิชาชีพบังคับ
ได้แก่ วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ทักษะวิชาชีพบัญชี จัดทารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียน และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา มีการ
วิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียน รวมถึงปัญหาในการสอนปีที่ผ่านมาจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
การสอน ทาให้ทราบข้อมูลความต้องการหรือปัญหาของนักศึกษาแล้วนาเข้าสู่การประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ใน
โปรแกรมวิชาการบัญชี ช่วยให้สามารถพัฒนาโครงการและออกแบบกิจกรรมในโครงการได้ตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในปี 2558
อยู่ในระดับมาก และในปี 2559 อยู่ในระดับมากที่สุด รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
2. การดาเนินโครงการ (Do)
2.1 กิจกรรมการสอน เรื่อง การกากับดูแลที่ดี โดยคาว่า การกากับดูแลที่ดี มีชื่อเรียกในบริบทต่าง ๆ เช่น
ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance หรือ CG หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คือ การจัดโครงสร้างองค์กรแบบมีส่วนร่วม
จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้เป็นอย่างดี จากการอภิปรายเรื่องการ
มีส่วนร่วมตามโครงสร้างองค์กร พบว่า โครงสร้ างเดิม ประธานและรองประธานจะเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์
โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการ ซึ่งเป็นแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงนาเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อที่ประชุมสหกรณ์
จาลอง เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และตัวแทน
นักศึกษาจากทุกชั้นปี เพื่อร่วมบริหารสหกรณ์จาลอง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่
ดี
2.2 กิจกรรมการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ ยงคือโอกาสหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะทา
ให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงคือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และบุคลากรภายในของสหกรณ์จ าลอง ร่ ว มกันกาหนดกลยุทธ์และวิธีการดาเนินการร่วมกันให้ ส ามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
นักศึกษาได้สะท้อนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการบริหารองค์กร ได้จากการระดมความคิดเห็น การค้นหาและการ
วิจัยหาสาเหตุโดยอภิปรายได้สอดคล้องกับทฤษฎี พบว่า ความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประส งค์ขององค์กร
ได้แก่ ความเสี่ยงในการเปิดทาการของร้านค้าสหกรณ์ เนื่องจากจัดเวรของพนักงานขาย หากไม่สามารถเปิดร้าน
สหกรณ์ได้จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ ในปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่า สหกรณ์ไม่สามารถเปิดทาการ
ได้โดยมีสาเหตุมาจากนักศึกษาติดเรียนชดเชย จึงได้จัดทาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น ในปี 2559
เป็นต้นมาการจัดทาตารางเวรของพนักงานขายจะจัดทาร่วมกับการจัดทาตารางเรียน ตารางสอนของโปรแกรม
วิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคเรียน โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ คือ 1) นักศึกษาโปรแกรมบัญชีทุกชั้นปี จะต้องมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานในสหกรณ์จาลอง โดยจัดให้ชั่วโมงที่ว่างจากการเรียน เป็นชั่วโมงฝึกทักษะในศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์จาลอง 2) หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นักศึกษาจัดทาใบขอแลกเวรก่อนล่วงหน้าเพื่อจัดเวรทดแทน
ในปี 2559 พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงเรื่องการเปิดทาการได้ ผลการดาเนิน งาน พบว่า จานวนวันที่ไม่
สามารถเปิดทาการได้ลดลง ทาให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น จึงทาให้มียอดขายสูงสุดในปี 2559 จากผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยมียอดขายโดยประมาณ 540,000 บาท โดยมีกาไรจากการดาเนินงาน
ประมาณ 135,000 บาท
2.3 กิจกรรมการสอน เรื่อง การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ฝ่ายบริหารและพนักงานทุก
ระดับของสหกรณ์จาลอง กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล 3 ด้าน ซึ่งสะท้อ น
กิจกรรม 1) การดาเนินงาน โดยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์จาลอง และคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่ายตามโครงสร้าง 2) นักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
จาลอง และ 3) สามารถจัดทารายงานเป็นประจาทุกปี พบว่า กลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นกลุ่มที่มีการควบคุม
ภายในได้ครอบคลุมมากที่สุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ควบคุมภายใน โดยการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและบัญชีผ่านสื่อออนไลน์ และมีการบริหารความ
เสี่ยงองค์กรในการจัดทางบการเงินและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ทันเวลาต่อการตัดสินใจ และมีการ
ตรวจสอบภายในปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และมีการนาโปรแกรมสาเร็จรูปเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
2.4 กิจกรรมการสอน เรื่อง การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม
และการให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์จาลองให้
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ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง นักศึกษาได้สะท้อนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการตรวจสอบภายในปีละ
2 ครั้ ง มี การจั ดทาแผนการตรวจสอบภายใน แผนการปฏิบั ติง านตรวจสอบภายในและการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบกิจกรรมการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีสหกรณ์มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
และวิจารณ์ผลการดาเนินงาน พบว่า ผลการตรวจสอบภายในตามแนวทางของ COSO ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อการในองค์กร และการติดตาม
และประเมินผล มีการจัดทาอย่างเพียงพอ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน สาหรับผลการตรวจสอบภายนอกโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่า การกาหนดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกัน
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 และ 2559 มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิด
ภาคเรียน ทาให้การจัดงบการเงินตามระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกัน ในปี 2558 รอบระยะเวลา 1 มิถุนายน – 31
พฤษภาคม และในปี 2559 รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม หากรอบระยะเวลาไม่ตรงกันจะมีผล
ทาให้ไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงได้เสนอแนะให้ปรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี เป็น 1 มิถุนายน – 30 พฤษภาคม เป็นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานได้เป็นประจาทุกปี
การทบทวนหลั ง การปฏิ บั ติ ในประเด็ น นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ อ ะไรบ้ า ง อธิ บ ายรายละเอี ย ด
โดยสังเขป (วิธีการ/ขั้นตอนการทา) และนักศึกษาจะนาองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง โดยการเขียน
ข้อสรุปลงในกระดาษ จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้ได้ดังนี้
2.4.1 องค์ความรู้
1) การกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ธรร
มาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
2) การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์จาลอง ได้แก่ การจัดลาดับความเสี่ ยงและการจัดการความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3) การควบคุมภายใน ได้แก่ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4) การตรวจสอบภายใน คือการตรวจสอบความเพียงพอของการกากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุม เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
2.4.2 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
1) ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ สามารถนามาปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทางานใน
องค์กรต่าง ๆ
2) ด้านการปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการของสหกรณ์ที่เน้นใน
เรื่องของการออม และการลงทุน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเองและสามารถบริหารจัดการชีวิตได้
อย่างมีความสุข และยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดแทรกทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงจริยธรรม
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ทางบั ญชี ได้แก่ ความซื่อสั ตย์ ความเป็ น กลาง การรักษาความลั บ และความรับผิ ดชอบ ซึ่งเป็นหั ว ใจส าคั ญ
นอกจากนั้นยังฝึกทักษะในเรื่องความสามัคคี ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
3) ด้านการจัดการองค์กร ได้แก่ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ การบริหารจัดการที่
เป็นระบบ การทางานเป็นทีม การวางแผนการทางาน เป็นต้น
3. การประเมินโครงการ (Check)
3.1 การประเมินโดยข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกต พบว่า นักศึกษามีกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้โดยการค้นหาความรู้เพิ่มเติม มีการตั้งคาถามในสิ่งที่อยาก
รู้ และฝึกทักษะในการนาเสนอ การทากิ จกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์จาลองสามารถบูรณาการในทุกกิจกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ได้เป็นอย่างดี เป็น
การฝึกทักษะที่สะท้อนถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านบัญชียุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
จากผลการดาเนินงานของสหกรณ์จาลองพบว่า การนาหลักการดังกล่าวมาใช้ในการบริหารสหกรณ์ทาให้สหกรณ์มี
รายได้และกาไรเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2554-2559 ดังปรากฎตามกราฟที่แสดงข้างล่างนี้

รูปที่ 2 แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จาลองตั้งแต่ปี 2554-2559
3.2 การประเมินโดยข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลการจัดการสอนวิชา การบริหารความเสี่ยงองค์กร
และการตรวจสอบภายใน แปลผลตามเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
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
ผลการวิเคราะห์สรุปการประเมินผลการจัดการสอนในรายวิช าการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการ
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 ประจาปีการศึกษา 2558-2559
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย S.D.
การดาเนินการสอนและการวัดและการประเมินผล
วิชาการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน
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. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
จากการประชุมของโปรแกรมได้มีการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารความเสี่ยง
องค์กรและการตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง จากรายงาน
ประจาปี เป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2554 - 2560 พบว่า กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลองดังกล่าวช่วย
เสริมสร้างทักษะทางบัญชี รวมถึงการขยายบทบาทของนักบัญชียุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการตัดสินของผู้บริหารขององค์กรอยู่ตลอดเวลา โดยใช้นวตกรรมและเครื่องมือทางบัญชีที่ช่วยให้
การประเมินผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา จะเห็น ได้จากผลการประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์
จาลองที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าวอยู่
ในระดั บ มาก และมากที่ สุ ด ดั งนั้ น ผลการเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง ชุ ด ความรู้ ห รื อ ชุ ด กิ จกรรม สามารถ
ดาเนินงานในปีต่อ ๆไป เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังที่ ไพรฑูรย์ สินลาลักษณ์ (2560) ได้กล่าวถึง การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการผสมผสานความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

สรุป
กิจกรรมการส่งเสริมทักษะของนักบัญชียุค Thailand 4.0 สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทา
โครงการ สรุปได้ดังภาพ
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ขั้นตอน

กระบวนการ

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การจัดทารายละเอียดรายวิชา
การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้
P

พัฒนาแผนการสอนและออกแบบ
กิจกรรม

ดาเนินการสอน

D

ผลลัพธ์

รูปแบบกิจกรรม
การกากับดูแลกิจการทีดี
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

ผลการประเมิน
C

ประเมินผลการสอน

เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
A

สรุปเล่มรายงานสมบูรณ์

ชุดความรู้

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีด้านบัญชี
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บทสรุป
ด้วยระบบการศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสารสนเทศ จึงมีการพัฒนาหนังสื ออัจฉริยะ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึง แบบทดสอบออนไลน์ โดยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว ดังนั้นเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์ (LearnSquare Learning Management System: LearnSquare LMS)
มาสร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การแบบทดสอบชนิ ด ปรนั ย แบบหลายตัว เลื อก เพื่ อ เป็น ต้ นแบบในการพั ฒ นาคลั ง
แบบทดสอบออนไลน์ จากผลการดาเนินงานพบว่าแบบทดสอบออนไลน์ช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อสอบและการ
ตรวจคาตอบของผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดทรัพยากรกระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนี้หลังจากการทา
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 าสาคั ญ : แบบทดสอบออนไลน์ (Online testing), ระบบบริ ห ารจัดการเรียนรู้ (Learning Management
System)

บทนา
กระบวนการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คาดหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวัดและการ
ประเมินผล การทาแบบทดสอบเป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนอีกวิธีหนึ่ง (Seel, B. and Glasgrow, Z. , 1998)
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จากการศึกษาพบว่าแบบทดสอบที่นิยมนามาวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลาย
ตัวเลือกและชนิดอัตนัย โดยส่วนใหญ่มีจัดทาแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาในรูปแบบของ
กระดาษ หากแต่ ไม่ น าเอาเทคโนโลยี ค มนาคมและระบบอิ นเตอร์ เน็ ตมาประยุ กต์ ใช้ง าน จึ งท าให้ การจั ดท า
แบบทดสอบแต่ละครั้งเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ความผิดพลาดในข้อคาถาม-ข้อคาตอบ สิ้นเปลืองทรัพยากร
(เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ กรรมการคุมสอบ) ความล่าช้าในการตรวจข้อสอบ การบันทึกคะแนนของผู้เรียน (สุรินทร์
ทิพ, 2555; สุพรรษา และเสาวคนธ์, 2558) เหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อการ
หาแนวทางในแก้ไขปั ญหาที่เ กิดขึ้น และสร้ า งประสิ ทธิภ าพให้ กับ กระบวนการเรียนการสอนด้ านการวัดและ
ประเมินผลควรมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี คลังแบบทดสอบออนไลน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างข้อสอบและ
จัดเก็บข้อสอบได้ ตลอดจนสามารถนาแบบทดสอบออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ลดภาระ ลดเวลา และลด
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น (นิสากร, 2554; สุพรรษา และเสาวคนธ์, 2558) อีกทั้งยังสามารถรายงานผลคะแนน
ให้ผู้เรียนทราบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตร่วมกับเทคโนโลยีสื่อสารและการศึกษาในการ
สร้างคลังแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อจะ
นาไปสู่พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการคุณภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
1. ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) ผู้สอนได้จัดเตรียมแบบทดสอบ (ฉบับร่าง) โดยนา มคอ. 3 ของ
รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิ ทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 มาวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา จัดทาผังแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน กาหนดจุดประสงค์
การเรีย นรู้ เชิงพฤติกรรมแต่ละหน่ วยการเรี ย นรู้ และออกแบบแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลายตัว เลือก (4
ตัวเลือก) ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) ผู้สอนพัฒนาแบบทดสอบที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้โมดูลแบบทดสอบ (Quiz) ที่
มีอยู่ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคณะผู้จัดทา
ได้สร้างชุดแบบทดสอบ 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไว้ประเมิน ผู้เรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ และกาหนดให้มีการสลับตัวเลือกเพื่อป้องกันการลอกของผู้เรียน นอกจากนี้ได้มีกาหนดจานวน
ครั้งในการทาแบบทดสอบแต่ละชุดตามความเหมาะสม (ตัวอย่างดังภาพที่ 1) ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบมาทา
แบบทดสอบตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้ได้ตลอดเวลา เมื่อขั้นตอนการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนได้จัดทาคู่มือการใช้
งานแบบทดสอบออนไลน์และอัพโหลดไว้บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้เลิร์นสแควร์
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ภาพที่ 1 การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
3. ขั้น ตอนการตรวจสอบ (Check) คณะผู้ จัดทาก าหนดให้ มีก ารใช้งานคลั งแบบทดสอบออนไลน์กั บ
รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีสถานะของการคงอยู่ใน
รายวิชาดังกล่าวตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 21 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการใช้งานแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น โดยนั ก ศึ ก ษาหลายคนสามารถเข้ า ท าแบบทดสอบพร้ อ มกั น ในเวล าเดี ย วกั น ด้ ว ย
แบบทดสอบชุดเดียวกัน ได้ และระบบจะรายงานผลคะแนนของผู้เรียนทันทีที่มีการยืนยันการส่งแบบทดสอบ
(ตัวอย่างดังภาพที่ 2) อีกทั้งเมื่อผู้สอนต้องการจะทดสอบผู้เรียน ผู้สอนยังสามารถนาแบบทดสอบที่จัดเก็บไว้มา
ใช้ได้ตลอดเวลาและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้

ภาพที่ 2 การรายงานผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ
4. ขั้น การปรั บ ปรุ ง ดาเนิ น การ (Action) คลั งแบบทดสอบออนไลน์ดัง กล่ าวน่าจะเกิดผลดีห ากมีการ
นาไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ที่มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชนิดปรนัยแบบหลายตัวเลือก อย่างไรก็ตามคลั ง
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แบบทดสอบออนไลน์นี้ยั งไม่มีความอัจ ฉริ ย ะด้านวิเคราะห์ห าคุณภาพของแบบทดสอบ (ค่าความยากง่าย ค่า
อานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่น) ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนยังไม่สามารถสุ่มแบบทดสอบตามความต้องการของ
ผู้สอนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบดังกล่าวมีควรการพัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบมีความสามารถ
ต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ในการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละครั้งผู้สอนไม่ต้องจัดพิมพ์ข้อสอบลงกระดาษ แล้ว
เก็บกระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังพบว่าคลังแบบทดสอบ
ออนไลน์ยังช่วยลดเวลา ลดการสูญหายของแบบทดสอบ และลดปริมาณรายจ่าย อีกทั้งยังอานวยความสะดวกต่อ
การค้นหาและการให้คะแนน เนื่องจากระบบรายงานผลคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละครั้งให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้ทราบทันทีหลังจากที่ผู้เรียนส่งแบบทดสอบ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน

สรุป
1. ผลสาเร็จของงาน
1.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และนาแบบทดสอบกลับมาใช้ใหม่ได้
1.2 ลดเวลาในการออกข้อสอบ
1.3 ลดต้นทุนการใช้กระดาษในหน่วยงาน
1.4 ลดการสูญหายแบบทดสอบ
1.5 ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้สอน เช่น การตรวจให้คะแนน และการกรอกคะแนนผิด
1.6 ช่วยในการจัดเก็บและการค้นหาแบบทดสอบ
1.7 ผู้เรียนรู้ผลการสอบทันทีหลังจากส่งแบบทดสอบ เนื่องจากคลังแบบทดสอบออนไลน์มีการทางานใน
ลักษณะทันที (Real Time)
2. ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาฟังก์ชั่นการทางานในส่วนของวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ
2.2 ในการทาแบบทดสอบออนไลน์หากผู้ ใช้เข้าสู่ระบบนอกสถานที่ที่กาหนด ไม่สามารถตรวจสอบตัวตน
ที่จริงของผู้เรียนได้
2.3 ควรมีการเพิ่มฟังก์ชั่นช่วงเวลาที่สามารถให้ทาข้อสอบได้
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บทสรุป
การพัฒ นาหลั กสู ตรบริ การวิช าการที่ เป็น ความต้ องการของชุมชนอย่ างแท้จ ริง มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
1.) ทราบความต้องการของหลักสูตรที่ประชาชนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน 2.) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการอย่างแท้จริง 3.) เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของมห าวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 4.) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการออกสารวจความต้องการฝึกอบรมไป
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนและข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป เครื่องมือในการ
ดาเนิ น โครงการคือ การประชุม แบบส ารวจ ซึ่งในการดาเนินการมีลั กษณะเป็นส ารวจข้อมูล ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร 18 อาเภอ จานวน 400 คน ตามหลักสถิติการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้การดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่เป็นความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการสารวจข้อมูลนั้นสามารถบูรณาการกับหลักสูตรที่พร้อมจะถ่ายทอดของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ยังเป็นการสารวจความต้องการรับการฝึกอบรมของหลักสูตร 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 4 0 0 people follow on stratified sampling primary level of statistics significant
index point 0 .0 5 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.
คาสาคัญ : หลักสูตร, บริการวิชาการ, ความต้องการ, ชุมชน
Keyword : CurriculumAcademic, servicesRequirement, NeedsVillage, Community

บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดาเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ได้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด
ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมนั้น ไม่ได้มาจากการสารวจความต้องการของชุมชน แต่เป็นการนาหลักสูตรที่ไ ด้จาก
การสารวจของแต่ล ะสาขาวิช าของคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากนั้นนา
หลักสูตรมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าอบรมตามหลักสูตรที่มีดังกล่าว โดยไม่ได้ออกสารวจหลักสูตร
ที่ประชาชนต้องการ
ซึ่งในปี ที่ผ่ านมา มีเพียงคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนครที่ทาการออกสารวจหลักสูตร แล้วนาหลักสูตรที่ได้นั้นมาจัดทาแผนและเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการในแต่ละปีงบประมาณ
ดังนั้นในการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ควร
ดาเนิ น การออกส ารวจหลั กสู ตรที่เป็ น ความต้อ งการของประชาชนอย่างแท้จ ริง เพื่อที่จะได้ ทราบหลั กสู ตรที่
ประชาชนมีความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อ
นาผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

วิธีดาเนินงาน
การดาเนินงานในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการ PDCA ซึ่งมีวิธีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเตรียมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานร่วมกับ
คณะทางาน
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1.2 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยการสารวจหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่
ชุมชน
1.3 จัดทาโครงการ ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. การดาเนินโครงการ (Do)
2.1 สารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 18 อาเภอ ประกอบด้วย 1. อาเภอเมืองสกลนคร
2. อาเภอพังโคน 3. อาเภอวาริชภูมิ 4. อาเภอวานรนิวาส 5. อาเภอสว่างแดนดิน 6. อาเภอส่องดาว 7. อาเภอ
พรรณานิคม 8. อาเภอคาตากล้า 9. อาเภอบ้านม่วง 10. อาเภออากาศอานวย 11. อาเภอเต่างอย 12. อาเภอ
โคกศรีสุพรรณ 13. อาเภอภูพาน 14. อาเภอนิคมน้าอูน 15. อาเภอเจริญศิลป์ 16. อาเภอโพนนาแก้ว 17.อาเภอ
กุดบาก 18. อาเภอกุสุมาลย์ โดยใช้แบบสารวจจานวน 400 ชุด โดยทาหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตลงพื้นที่
เพื่อแจกแบบสอบถาม โดยทาหนังสือเรียน นายอาเภอ ทั้ง 18 อาเภอของจังหวัดสกลนคร
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลว่าในแต่ละอาเภอมีจานวนผู้ที่มีความ
สนใจหลักสูตรใดบ้าง
2.3 รายงานผลการวิเคราะห์ โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานผลจากการสารวจเพื่อให้เจ้าของ
หลักสูตรบริการวิชาการเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก
3. การประเมินโครงการ (Check)
3.1 ประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจหลักสูตร
เพิ่มเติมที่ผู้กรอกแบบสารวจเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.2 ประเมินผลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความถี่
และค่าร้อยละ(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และประเมินผลจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากแหล่ง
ทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก ซึ่งเปรียบเทียบอัตราส่วนจานวนโครงการและอัตราส่วนของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
โดยการสรุปผลการดาเนินโครงการ ด้วยการรายงานผลการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารทราบ และ
นาผลการรายงานเข้าที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต เพื่อวิเคราะห์ ตัดสินใจ สาหรับวางแผนการดาเนินโครงการในปี
ถัดไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. การวางแผน (Plan)
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้ องต้น โดยการสารวจหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่
ชุมชนพบว่ามีจานวนหลักสูตรบริการวิชาการที่พร้อมจะถ่ายทอดของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร มีจานวน 75 หลักสูตร และดาเนินการลงพื้นที่สารวจในช่วงเวลาเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
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2. การดาเนินโครงการ (Do)
จากการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรม ภายใต้ชื่อโครงการสารวจความต้องการฝึกอบรม
อย่างแท้จริง โดยแผนกงานวิจัยและพัฒนาได้ทาการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากประชาชนในจังหวัด
สกลนคร จานวน 18 อาเภอ โดยการสุ่มแบบมีชั้นภูมิ ประชากรที่ตอบข้อมู ลแบบสารวจจานวน 400 คน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% พบว่า หลักสูตรที่ให้ความสนใจใน ลาดับที่ 1 คือหลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ลาดับที่ 2 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช ลาดับที่ 3 หลักสูตรการผสมอาหารและการทาอาหารก้อนคุณภาพสูงเลี้ยงโค
นม ลาดับ 4 หลักสูตรการแปรรูปน้าผลไม้เพื่อสุขภาพ และหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้สดอบแห้ง ลาดับที่ 5
หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อการค้า ตามลาดับ
3. การประเมินโครงการ (Check)
3.1 ประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจหลักสูตร
เพิ่ ม เติ ม ที่ ผู้ ก รอกแบบส ารวจเสนอแนะ โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) โดยมี ห ลั ก สู ต รที่
นอกเหนือจากความต้องการในแบบสารวจ อาทิเช่น สอนการฟ้อนรา การทาสบู่ การทาแชมพู การทาน้ายา
อเนกประสงค์ การทาไวน์
3.2 ประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลจานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากแหล่ งทุ น ภายใน และแหล่ ง ทุ น ภายนอก ซึ่ ง เปรี ยบเที ย บอัต ราส่ ว นจ านวนโครงการและอั ต ราส่ ว นของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา งบประมาณ เพิ่มขึ้น 4.156 % ดังแสดง
ในตาราง
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับจัดสรร
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย (โครงการบริการวิชาการ)
งบรายจ่ายอื่นๆ (หมู่บ้านราชมงคล)
ปีงบประมาณ
งบรายจ่ายอื่นๆ (บริการวิชาการ)
2559
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
งบประมาณรายจ่าย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
รวมงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย (โครงการบริการวิชาการ)
งบรายจ่ายอื่นๆ (หมู่บ้านราชมงคล)
ปีงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นๆ (บริการวิชาการ)
2560
งบประมาณรายได้
งบประมาณรายจ่าย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่จัดสรร (บาท)
1,593,400.00
330,000.00
90,000.00
1,200,000.00
2,147,900.00
5,361,300.00
2,975,900.00
100,000.00
160,000.00
210,000.00
2,147,900.00
5,593,800.00
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความถี่ และค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่มีความสนใจต้องการฝึกอบรมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1
หลักสูตรที่ 2
หลักสูตรที่ 3
หลักสูตรที่ 4
หลักสูตรที่ 5
หลักสูตรที่ 6
หลักสูตรที่ 7
หลักสูตรที่ 8
หลักสูตรที่ 9
หลักสูตรที่ 10
หลักสูตรที่ 11
หลักสูตรที่ 12
หลักสูตรที่ 13
หลักสูตรที่ 14
หลักสูตรที่ 15
หลักสูตรที่ 16
หลักสูตรที่ 17
หลักสูตรที่ 18
หลักสูตรที่ 21
หลักสูตรที่ 23
หลักสูตรที่ 24
หลักสูตรที่ 25
หลักสูตรที่ 26
หลักสูตรที่ 28
หลักสูตรที่ 29
หลักสูตรที่ 32
หลักสูตรที่ 34
หลักสูตรที่ 35
หลักสูตรที่ 36
หลักสูตรที่ 37
หลักสูตรที่ 43
หลักสูตรที่ 44
หลักสูตรที่ 47
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Frequency
14
103
39
14
28
14
28
16
20
2
10
46
1
7
1
7
1
8
4
2
6
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2

Percent
3.5
25.8
9.8
3.5
7.0
3.5
7.0
4.0
5.0
.5
2.5
11.5
.3
1.8
.3
1.8
.3
2.0
1.0
.5
1.5
.8
.3
.8
.5
.3
.3
.3
.5
.3
.3
.3
.5

Valid Percent
3.5
25.9
9.8
3.5
7.0
3.5
7.0
4.0
5.0
.5
2.5
11.6
.3
1.8
.3
1.8
.3
2.0
1.0
.5
1.5
.8
.3
.8
.5
.3
.3
.3
.5
.3
.3
.3
.5

Cumulative Percent
3.5
29.4
39.2
42.7
49.7
53.3
60.3
64.3
69.3
69.8
72.4
83.9
84.2
85.9
86.2
87.9
88.2
90.2
91.2
91.7
93.2
94.0
94.2
95.0
95.5
95.7
96.0
96.2
96.7
97.0
97.2
97.5
98.0
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หลักสูตร
หลักสูตรที่ 50
หลักสูตรที่ 60
หลักสูตรที่ 62
หลักสูตรที่ 63
หลักสูตรที่ 69
Total
Total

Frequency
1
1
1
1
4
398
400

Percent
.3
.3
.3
.3
1.0
99.5
100.0

Valid Percent
.3
.3
.3
.3
1.0
100.0

Cumulative Percent
98.2
98.5
98.7
99.0
100.0

4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
จากการประชุมสรุปการดาเนินกิจกรรม ด้วยการรายงานผลการดาเนินงานให้แก่ ผู้บริหารทราบ
และนาผลการรายงานเข้าที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ ตัดสินใจ สาหรับวางแผนการ
ดาเนินโครงการ โดยใช้ผลสรุปของโครงการนี้เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ ในปีงบประมาณถัดไป

สรุป
จากผลการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เกิดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการวางแผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่เกิดการต่อยอดการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุ คลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ในการทางานด้าน
บริการวิชาการ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่ อความสาเร็จคือ การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการในอนาคตได้ สรุปได้ดังภาพ

P

D

C

A
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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
อาจารย์ประจาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
iamnoonois@gmail.com

บทสรุป
ระบบจัดการเทียบโอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นใช้
เป็นฐานข้อมูลการจัดการเทียบโอนในสาขา ช่วยในการบริหารจัดการการเที ยบโอนให้กับนักศึกษาให้มีความ
รวดเร็ ว ถูกต้อง ลดปั ญหาการใช้กาลังงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิช า ลั กษณะของระบบจะเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานเป็นอาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เมื่อนาไปใช้แล้วผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวประสิทธิภาพของโปรแกรมในระดับดี และสามารถนาใช้กับสาขาวิชา
อื่นๆ ได้ และหากได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้กับ smart device จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
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.
คาสาคัญ : ระบบเทียบโอน

บทนา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เริ่มใช้หลักสูตร
เทีย บโอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2553 นั กศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ที่
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ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนารายวิชาที่ศึกษามาแล้วเทียบโอนผลการเรียนได้ วิชาที่สามารถ
เทียบโอนได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอนของแต่ละสาขา หลักเกณฑ์การเทียบโอนจะต้อง
พิจารณาจากสังเขปของรายวิชาในระดับ ปวส. ต้องใกล้เคียง 3 ใน 4 กับสังเขปรายวิชาของสาขาวิชา การเทียบ
โอนจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดการศึกษา นักศึกษาจะนาใบแสดงผลการเรียน และแบบฟอร์มการขอเทียบโอนมายัง
กรรมการเทียบโอนของแต่ละสาขา คณะกรรมการจะใช้คู่มือการเทียบโอนประกอบการเทียบโอนให้กับนักศึกษา
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาได้ตลอดทั้งปีการศึกษา รายวิชาที่เทียบโอนได้จะแสดงในระบบรายงานผล
การศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน
ปัญหาของการเทียบโอนรายวิชา ไม่มีระบบจัดเก็บประวัติการเทียบโอน อาจส่งผลให้ใช้วิชาเดิมที่เคย
เทียบโอนแล้วนากลับมาเทียบใหม่ ซึ่งผิดจากเกณฑ์การเทียบโอน วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ สร้างระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา และออกรายงานการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การมีฐานข้อมูลจะช่วย
ให้ประสิทธิภาพการเทียบดีขึ้นมีความแม่นยามากขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
1. ขั้นตอนการทางาน
ขั้นวางแผน (Plan)
1. ประชุมกลุ่มทางาน
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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ปัจจัยที่ทาให้งานสาเร็จ
ปัจจัยภายใน
1.ทีมทางาน

2.เอกสาร

บุคลากรที่ร่วมกันออกแบบและวิเคราะห์

เอกสารที่นามาอ้างอิงในการพัฒนา

ระบบมีความเชี่ยวชาญ มีการถ่ายทอด

ระบบมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะ

ประสบการณ์ในการสร้างระบบ รวมทั้ง

นามาสร้างระบบ

เทคนิควิธีต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์
3.อาจารย์

4.นักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถให้

นักศึกษาที่มาช่วยเขียนโปรแกรมมีความรู้

ความรู้ในการเทียบโอนได้

ความสามารถในภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนา

5.โครงสร้างพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการมี server เพื่อ
ใช้สาหรับจัดเก็บฐานข้อมูล

กฎระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เป็นผู้บังคับให้การดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีความ
ถูกต้องแม่น

524

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

เทคนิค
1

brain storming

2

Communicaiton

เพื่อดึงข้อมูล

สร้างความเข้าใจ
ตรงกัน

3

4

follow
ติดตามงาน

compare
เปรียบเทียบเพื่อ
ได้สิ่งที่ดีกว่า

ผลสาเร็จของงาน
ได้ระบบฐานข้อมูลที่ใช้สาหรับจัดการเทียบโอนรายวิชาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่สามารถใช้งาน
ได้จริง
การนาไปใช้ประโยชน์
สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการจัดการสามารถนาไปใช้ได้ และระบบสามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อนาไป
ประโยชน์ในการตัดสินใจงานด้านการเทียบโอนนักศึกษาต่อไปผลการประเมินระบบมีดังนี้
ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ
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ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ

เอกสารประกอบ/รูปภาพ
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สรุป
ปัญหาของการเทียบโอนรายวิชาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คือไม่มีระบบ
จัดเก็บประวัติการเทียบโอน อาจส่งผลให้ใช้วิชาเดิมที่เคยเทียบโอนแล้วนากลับมาเทียบใหม่ ซึ่งผิดจากเกณฑ์การ
เทียบโอน วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ สร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ ค้นหา และออกรายงานการเทียบ
โอนผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน การมีฐานข้อมูลจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเทียบดีขึ้นมีความแม่นยามาก
ขึ้น อีกทั้งนักศึกษายังสามารถทาการเทียบโอน ตรวจสอบผลการเทียบโอนได้ด้วยตนเอง เพราะมีระบบการเทียบ
โอนด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้กับสาขาวิชาอื่นๆ ได้ ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้บน smart device ซึ่งจะทันสมัยกับยุค Thailand 4.0
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การจัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
Counseling and Guidance Record
ปนัดดา เพชรล้วน, ศศิธร อินทร์นอก, จิรายุส วรรัตน์โภคา, ชมภูนุช ฆ้องลา,
จันทร์เพ็ญ ประกาแหง, อารยา รานอก, กนกอร จี้พันดุง
สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

บทสรุป
การจั ดทาสมุดบั น ทึกการเข้า รั บ คาปรึกษาและแนะแนวส าหรับนั กศึกษา เพื่ อให้ อ าจารย์ที่ปรึ กษามี
สื่อกลางในการให้คาปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา และเป็นแนวทางในการกระตุ้นนักศึกษาให้สามารถพัฒนา
ตนเองเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาได้รับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ในการปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และวางแผนการเรียนของตนเองได้ดีขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้รับ
ทราบปัญหาและข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ และได้แนะนาแนวทางแก้ไขปั ญหาให้กับนักศึกษา รวมทั้งได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการวางแผนให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สาเร็จการศึกษาตาม
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.
คาสาคัญ : Counseling Guidance Record
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บทนา
นักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องมีก ารปรับตัวในหลายด้าน ทั้งด้านการปรับตัวกับการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อน การบริหารเวลาด้านการเรียนและการทา
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีวินัยและช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ในช่วงแรกนักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัว การจัดการ
เวลาด้านการเรียนและการทากิจกรรม เมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่งบางคนมีปัญหาด้านผลการเรียนต่าลง อาจารย์ที่
ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทในการให้คาปรึกษา แนะนา ให้กาลังใจ กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนเพื่อ
สาเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์จึงเล็งเห็นความสาคัญว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเพื่อประกอบการให้
คาปรึกษา จึ งได้จั ดทาสมุดบั นทึกการเข้ารั บคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมประวัติของนักศึกษา แผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้านผลการ
เรี ยนของนั กศึกษาในแต่ละภาคเรีย น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา และพฤติกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ
รวมทั้งใช้เป็นสื่อกลางสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดต่อสื่อสาร รับทราบข้อมูลของนักศึกษาเพื่อการติดตาม
ดูแลให้คาปรึกษานักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์และมีการบันทึก
ข้อมูลเพื่อขอรับคาแนะนาและสามารถนาคาแนะนาจากอาจารย์ไปใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
นอกจากนี้คณาจารย์ส าขาวิชาชีววิทยาประยุกต์มีแหล่ งข้อมูล พิจารณาในการคัดเลื อกนักศึกษา สหกิจศึกษา
ฝึกงาน การมอบรางวัล ดีเด่น การมอบทุนการศึกษาต่างๆ รวมทั้งนาข้อมูลของนักศึกษาเพื่อนาความรู้ที่ได้ มา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดการความรู้ ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้
คณาจารย์สาขาชีววิทยาประยุกต์และคณะกรรมการ KM Team ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเลือก
ประเด็นความรู้ และกาหนดประเด็นความรู้ด้านการจัดทาสมุดบั นทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับ
นักศึกษา จากนั้นคณะกรรมการ KM Team ได้แจกแจงหัวข้อเพื่อร่วมกันค้นคว้าข้อมูลสาหรับจัดทาสมุดบันทึก
การเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะกรรมการ KM Team ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม คู่มือนักศึกษา
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คู่มือขั้นตอนการทางานPM-19 เพื่อนาข้อมูลด้านโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนประจา
หลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ข้อมูลพฤติกรรมดีเด่นของนักศึกษา รวบรวมภาพคณาจารย์ใน
สาขาวิชา อีกทั้งได้สอบถามประสบการณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งข้อมูลที่นักศึกษาควร
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ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบในการจัดทาสมุดบันทึก
การเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
คณะกรรมการ KM รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งต่างๆ เพิ่มเติม และออกแบบตารางแผนการศึกษาโดย
เพิ่มเติมข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนลงในตารางแผนการศึกษาประจาหลักสูตร เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบใน
การจัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา ดังนี้
สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา

หมวดทั่วไป

หมวดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

หมวดข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา

ข้อแนะนาในการใช้สมุดบันทึก
แนวปฏิบัติในการบันทึกสาหรับผู้ลงนามรับรอง
ปรัชญา ความสาคัญขอหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร
แผนการศึกษาประจาหลักสูตร
คณาจารย์และบุคลากรประจาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ข้อมูลนักศึกษา
แบบบันทึกเบื้องต้น
แบบบันทึกผลการเรียน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบฟอร์มบันทึก

แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้นานักศึกษา / ผู้แทนนักศึกษา
แบบบันทึกการได้รับทุนการศึกษา
แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
แบบบันทึกการให้คาปรึกษาและแนะแนว

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะกรรมการ KM Team ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูลในหมวดต่างๆ และจัดรูปแบบ
ให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล
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5. การเข้าถึงความรู้
คณะกรรมการ KM Team ได้จัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษาให้มี
ขนาดเล็ก เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพกพาสะดวก เก็บข้อมูลได้ง่าย และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ได้นาสมุดบันทึกไปใช้ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ ยนความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ต่างๆ ร่ วมกันพิจารณาและสอบถามประสบการณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจ ารณาเพิ่มเติมข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองหลั กสู ตรเห็ นชอบที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล
รายวิชาบังคับก่อนลงในตารางแผนการศึกษาประจาหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แจงแผนการเรียนในแต่
ละรายวิชาได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้มีการเพิ่มเติมแบบบันทึกผลการเรียนสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดู
ร้อนและแบบบันทึกการได้รับทุนการศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย
7. การเรียนรู้
การพิจารณาเนื้อหาและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ KM Team อาจารย์
ที่ปรึ กษา นักศึกษา และอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลั กสูตร ทาให้ ได้สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนว
สาหรับนักศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้คาแนะนานักศึกษาและการพัฒนาด้านการให้คาแนะนานักศึกษา ด้าน
การวางแผนการเรียน การปรับตัว การจัดการเวลาด้านการเรียนและการทากิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการจัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา มีดังนี้
1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1.1 สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษามี
ความเข้าใจกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร อีกทั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณาจารย์และ
บุคลากรประจาสาขาชีววิทยาประยุกต์
1.2 นักศึกษาได้มีโ อกาสขอคาปรึกษาจากอาจารย์และบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับคาแนะนาและ
สามารถนาคาแนะนาจากอาจารย์ไปใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้
1.3 นักศึกษาได้บันทึกผลการการเรียนในแต่ละภาคเรียน เพื่อวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2.1 สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลในการรวบรวม
ประวัติ ข้อมูลด้านการศึกษา ผลการเรียน กิจกรรม รางวัลและความพฤติกรรมดีเด่น การได้ทุนการศึกษา และ
ข้อมูลการขอรับคาปรึกษาในด้านต่างๆ ของนักศึกษา
2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน
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2.3 สื่ อ กลางส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รั บ ทร าบข้ อ มู ล ดู แ ลติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาชั้นปีสูงเพื่อให้คาปรึกษานักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด
2.4 สื่อกลางในการกระตุ้นนักศึกษาด้านการศึกษา การปรับตัว เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้
ดาเนินชีวิตอย่างแน่วแน่และมั่นคงเพื่อสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
3. ผลที่เกิดกับหลักสูตร
3.1 มีข้อมูลในการให้คาแนะนา ติดตามดูแลนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 นาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาในการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือพิจารณาการมอบ
ทุนการศึกษา การมอบรางวัลด้านต่างๆ
3.3 รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป

เอกสารประกอบผลงาน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
(ก) สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
(ข) สมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
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สรุป
คณะกรรมการ KM Team จัดทาสมุดบันทึกการเข้ารับคาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนักศึกษาเพื่อมอบ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับเป็นแหล่งข้อมูล ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียน เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นนักศึกษาด้านการศึกษา เพื่อการปรับตัวใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และวางแผนการเรียนพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์
ได้รับทราบปัญหาและข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆ และได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา รวมทั้งหา
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการวางแผนให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร
สามารถพัฒนาตนเองให้ดาเนินชีวิตอย่างแน่วแน่และมั่นคงเพื่อสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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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 งานประกันคุณภาพและประเมินผล
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
thaweerat.da@rmuti.ac.th

บทสรุป
ระบบตรวจประเมิน กิจ กรรม 7ส ออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทาขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลั ยฯ ที่
ต้องการให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินงานภายใต้มาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะมาตรการประหยัดกระดาษ
เพื่อให้ ส ามารถตอบนโยบายการทางานของมหาวิทยาลั ยฯ มีการลดการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ ลด
ทรัพยากรประเภทงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการ
ดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้สกัดออกจากการบุคลากรที่มีความรู้ที่ฝั่งลึกอยู่ในตัวตน (Tacit
Knowledge) จากการจั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อสกัดความรู้ กลั่นกรองความรู้ ตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ ซึ่งผลที่ได้นั้น ได้ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทาให้เกิดผลดีทั้งต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

Summary (บทสรุปเป็นภาษาอังกฤษ)
The 7 S 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 7 S Activity Assesment Online System of Rajamangala University
of technology Nakhonratchasima makes a good for job development, personnel development,
Organization development for better performance.
คาสาคัญ : 7ส ออนไลน์ ระบบตรวจประเมิน 7ส
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บทนา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความสาคัญของการนากิจกรรม 7ส ซึ่งประกอบด้วย
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ระบบงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกิจกรรม 7ส ถือเป็นวิธีการ
หนึ่งในการกากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กาหนดไว้ในเป้าหมายคุณภาพ
การดาเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง มักจะมีปัญหาในการดาเนินงานเดิมๆ เช่น ใช้กระดาษในการจัดทา
เอกสารจานวนมาก เป็นการสิ้นเปลื องทรัพยากรมาก ใช้บุคลากรจานวนมากในการจัดเตรียมเอกสาร เตรียม
กิจกรรม ใช้เวลาในการเตรียมกิจกรรมนาน และใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และดาเนินกิ จกรรม จานวนมาก
ทางงานประกันคุณภาพและประเมินผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา จึงได้นาปัญหารายงานในที่ประชุมประจาเดือน งานประกันคุณภาพและประเมินผล ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เพื่อสรรหาวิธีการแก้ไข หรือลดปั ญหาเหล่านั้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพและประเมินผลได้ร่วมระดมความรู้ คัดสรร กลั่นกรอง และวิเคราะห์ความรู้ จากตัวบุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้ที่มีในตัวบุคคลโดยตรง (Tacit Knowledge) เพื่อหา
แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินกิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส โดยเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้ คือ การจด
บันทึกในบันทึกเรื่องเล่า สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล ได้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบ
ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ร่วมกับการดาเนินงาน โดยการ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการการพัฒนาระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ ขึ้นมา และได้นาไปใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยใช้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นครั้งแรก ผลลั พธ์ที่ได้ คือ ประหยัด
กระดาษได้เป็นจานวนมาก ลดระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร ลดจานวนบุคลากรในการเตรียมกิจกรรม และ
เตรียมเอกสาร และสุดท้ายคือ ยังประหยัดงบประมาณอย่างเห็นได้ชัดสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ฯ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าตามกรอบการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ของสานักงานงบประมาณอีกด้วย ซึ่งผล
เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน
งานประกันคุณภาพและประเมินผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจในการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 งานประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในและภายนอก งานกิจกรรม 5ส และ 7ส งานการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้ครบถ้วน ในแต่ละปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล ซึ่งมีการดาเนินงานแต่ละ
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โครงการ ล้วนมีการใช้ทรัพยากรเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
เช่น โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ซึ่งกระบวนการดาเนินงานแต่ละครั้งนั้น ต้องใช้กระดาษในการพิมพ์เป็น
แบบฟอร์มตรวจในแต่ละครั้งจานวนมาก และต้องใช้บุคลากรในการจัดเตรียมเอกสาร จัดส่งหรือแจกเอกสาร
แบบฟอร์ มให้ ส่ งแก่คณะกรรมการฯ จ านวนมาก สิ้นเปลื องเวลาในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งยังต้องสิ้ นเปลื อง
งบประมาณจานวนมากในการจัดซื้อกระดาษ รวมทั้งจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อแจกจ่ายเอกสารการตรวจอีกด้วย
ทางงานประกันคุณภาพและประเมินผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ งบประมาณ บุคคล และเวลา เป็นต้น ดั้งนั้นเพื่อให้การดาเนินงาน
ลดปัญหาดังกล่าว และตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน จึงได้พัฒนา
ระบบตรวจประเมิน กิจ กรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน เพื่อลดจานวนการใช้
กระดาษให้น้อยลง และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้เวลาในการดาเนินงานน้อย มีบุคลากร
ดาเนิ น งานที่น้ อยลง อี กทั้ง ยั ง เพิ่ม ความสะดวก และรวดเร็ว ในการติด ตามและรายงานผลแก่ผู้ บริห ารและ
หน่วยงานทราบอีกด้วย

วิธีการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการดาเนิ นงานการจัดการความรู้ คือ แบบบันทึกเรื่องเล่า เพื่อ
บันทึกข้อมูล ที่ได้จากระดมความรู้ สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง ที่มีในตัวของบุคลากรภายในงานฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี
2. ดาเนินการการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7
ส ออนไลน์
3. มอบหมายผู้ รั บ ผิ ดชอบ โดยต้องเป็นผู้ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือ ความรู้มีในตัว บุค คล ( Tacit
Knowledge) พัฒนาระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์
4. วิ เ คราะห์ ร ะบบสารสนเทศด้ า นการจั ด การความรู้ “ระบบตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 7ส ออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
5. ดาเนินการพัฒนาระบบ “ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน”
 สร้าง Flow chart เพื่อให้เห็นขอบเขตของงาน
 ศึกษากระบวนการทางานของส่วนประกอบภายในโปแกรมเสริมต่างๆ ของ Google ไม่ว่าจะเป็น
google site, google drive, google docs, google sheets, google forms อื่นๆ
 วิเคราะห์ถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสม อย่างเช่น ใช้ google sites เพื่อ
สร้างรูปแบบหน้าตาของระบบ, google forms เพื่อสร้างส่วนของการบันทึกคะแนนและการ
ตรวจประเมิน ฯ ของแต่ล ะแบบฟอร์มการตรวจ, google sheets สร้า งฐานข้อมู ล เก็บ ข้อมู ล
คะแนน ของแต่ละหน่วยงาน และ google drive ช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบโดยจะเริ่ ม พั ฒ นาระบบตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ เ ขี ย น Flow chart ไว้ แ ล้ ว
เบื้องต้น
6. ทดลองระบบและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
7. ประชุมเพื่อชี้แจง วิธีการใช้ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์
8. ทดลองใช้ระบบจริง โดยเริ่มนาไปใช้กับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559 ประจาปีการศึกษา
9. สารวจและติดตามผลการทางานของระบบ จากการใช้งานของผู้ใช้งาน
10. แก้ไขและพัฒนาระบบตามปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบ
11. ติดตามผลการทางานของระบบ
12. สรุป แก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลจากการดาเนินงานพัฒนาระบบ ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นั้น ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีการใช้ทรัพยากรเป็นจานวนมาก ไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรบุคคล เวลา และงบประมาณ ซึ่งการดาเนินงาน โครงการตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส แต่ละครั้งนั้น ต้องใช้กระดาษเป็นแบบฟอร์มตรวจจานวนมาก และต้องใช้บุคลากรในการจัดเตรียม
เอกสาร จัดส่งหรือแจกเอกสารแบบฟอร์มให้ส่งแก่คณะกรรมการฯ จานวนมาก สิ้นเปลืองเวลาในการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ทั้งยังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจานวนมากในการจัดซื้อกระดาษ และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อแจกจ่าย
เอกสารการตรวจอีกด้วย ซึ่งการนาระบบการประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มาใช้ในการดาเนินงานนั้น ทาให้ลด
จานวนการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมาก บุคลากรมีเวลาเพิ่มมากขึ้นสาหรับปฏิบัติงานอื่นๆ ใช้เวลาในการดาเนิน
กิจกรรมน้อยลง และประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งล้วนแล้วเกิดความคุ้มค่าเป็น
ผลดีต่อหน่วยงาน และต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก
Work
Sheets/p
aper

A lot of Money

Over time

A lot of People

Old Operation
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File Electronics
Reduce
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Reduce time
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Server
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สรุป
ผลสาเร็จของงาน คือ ได้ระบบระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ที่ช่วยลดจานวนการใช้กระดาษ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้เวลาในการ
ดาเนินงานน้อย ลดจานวนบุคลากรในการดาเนินงานที่น้อยลง และเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการติดตาม
และรายงานผลแก่ผู้บริหาร ซึ่งในการดาเนินงานจัดทาระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ออนไลน์ นี้ ได้ดาเนินการ
แล้วในกิจกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2559 โดยในการดาเนินการในทั้ง 2 ครั้งนี้ เป็นการดาเนินงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และงานประกันคุณภาพและประเมินผล
มีแผนการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไปอาจจะกระจายการดาเนินงานให้ครอบคลุมถึง วิทยาเขตทั้ง 3 วิทยาเขต
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดาเนิ น งานให้ แก่วิทยาเขต และผู้ รับผิ ดชอบในการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการติดตามผลการดาเนินงานจากวิทยาเขตอีกด้วย
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แบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
Verification form according to the learning outcomes standard
นิสา ร่มส้มซ่า, เสกสรร มังคลานันท์, รสาภิรส สมวัชรจิต, กุณฑิกา เวชกลาง
นิดา อาบสุวรรณ์, ณัฐวุฒิ มีศลิ ป์, ฐิติพร อนันทวรรณ, กุ้งนาง ตะมะรวย, กนกอร จี้พันดุง
สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

บทสรุป
การจัดทาแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์
template ในโปรแกรม excel สาหรั บอาจารย์ผู้ ส อนแต่ล ะรายวิช าภายในหลักสูตร โดยแบบฟอร์มทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประกอบด้วยการพิ จารณาการทวนสอบฯ ตามการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
เชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินและหลักฐานการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละด้าน รวมถึง
ปัญหาการวัดและประเมินผลรายวิชา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวัดและประเมินผลรายวิชา จากแบบฟอร์มการ
ทวนสอบฯ ดังกล่าวทาให้คณะกรรมการทวนสอบฯ สามารถดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลสาเร็จ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาสามารถทราบถึงข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
เพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งผลของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็น
ข้อมูลสาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 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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บทนา
จากแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาในระดับสาขาวิชา ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอน ทั้ง 5
ด้าน โดยจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และยังเป็นการยืนยันกระบวนผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน
ต่อไป เพื่อการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนั ก ศึกษาด าเนินไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ถูก ต้องตามหลั กการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร กาหนดให้มีระบบและกลไกการทวน
สอบเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า นั ก ศึก ษามี ผ ลการเรี ย นรู้ ทุ กด้ า นตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ฯ นอกจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดทาการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจัดทารายงานผลการ
ทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
ออกแบบแบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนในระดับหลั กสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผ ลิตภัณฑ์นม ระดับ
ปริญญาตรี เพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
1. การบ่งชี้ความรู้
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วม
ประชุม เพื่อพิจารณา มคอ. 3 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม และหลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ จากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ร่วมประชุมเพื่อเลือกประเด็นความรู้ และกาหนดประเด็น โดยสร้างแบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันค้นหาข้อมูล รวมรวบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนจากสื่ อต่างๆ จากนั้น กาหนดหัว ข้อ ประเด็นหั ว ข้อส าหรับพิจารณาความสอดคล้ องของ
รายวิชาและหลักสูตร เพื่อสร้างแบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ได้แก่ รายชื่อและรายละเอียดของวิชา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน การพั ฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
เชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการเรียนรู้ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) การประเมินผลมีหรือไม่ วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
คณะกรรมการทวนสอบร่วมกันออกแบบ แบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งข้อมูลออกแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยการพิจารณาการทวนสอบฯ
ตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 6 ด้านได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินและหลักฐานการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในแต่ละด้าน รวมถึงปั ญหาการวัดและประเมินผลรายวิชา ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการวัดและประเมินผล
รายวิชา ซึ่งประเด็นหัวข้อสาหรับพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตรของแบบฟอร์มการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีดังนี้คือ กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร การประเมินผล ความสอดคล้องของทักษะทั้ง ๖
ด้านกับรายละเอียดของรายวิชา รูปแบบการสอน วิธีการประเมินผล ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับ
วิธีการประเมินผล ปัญหาที่ทาให้การสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ และข้อเสนอสาหรับการปรับปรุงการ
ดาเนินการสอน จากทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในแบบฟอร์มสาหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้มีหัวข้อที่กระชับได้ใจความ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทวนสอบ
สามารถบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างสะดวก
5. การเข้าถึงความรู้
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นาแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาให้กับ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตร รวมถึงการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ ด้า นทัก ษะวิ เคราะห์ เ ชิงตั ว เลขและการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านทักษะเชิงปฏิบัติการ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่าง ๆ
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู้ หรื อวัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ที่กาหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนการ
ประเมินผล และข้อคิดเห็น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
อาจารย์ผู้สอนส่งแบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากลับคืนมายังคณะอาจารย์กรรมการทวน
สอบฯ ในการเพิ่มข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัก สูตรต่อไป คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์นาผลการพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับสาขา มาวิเคราะห์
ข้อมูล ฯ รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนแต่ล ะรายวิชาในระดับหลักสูตรต่อไปและ
นาเสนอต่อคณาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมสาขาวิชา
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ภาพที่ 2 แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
7. การเรียนรู้
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ผลข้อมู ลและรับทราบ
ข้อเสนอจากคณะกรรมการทวนสอบฯ สาหรับประกอบการพิจารณาในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจัดทาแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์
template ในโปรแกรม excel ส าหรั บ อาจารย์ผู้ ส อนแต่ล ะรายวิช าภายในหลั กสู ตร ส าหรับ กรอกข้อมูล การ
พิจารณาความสอดของรายวิชาและหลักสูตร ประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ภายในหลั กสู ต รจากข้อเสนอแนะของคณะอาจารย์ก รรมการทวนสอบฯ ท าให้ ส ามารถดาเนิ นการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลสาเร็จ ด้วยวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทราบ
ถึงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินและเพื่อการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ้น เพื่อนาผลการประเมินไปสู่การจัดทา มคอ. 5 ต่อไป

544

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

สรุป
การจัดทาแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์
template ในโปรแกรม excel สาหรับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาภายในหลักสูตร ทาให้สามารถดาเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ได้เป็นผลสาเร็จ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาสามารถทราบถึงข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่ง
ผลของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล
และการประกันคุณภาพของหลักสูตรต่อไปมี โดยแนวปฏิบัติที่ดีคือ เนื่องจากคณะกรรมการทวนสอบฯ จะได้รับ
ข้อมูลการพิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาและหลักสูตรจากแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยที่ไม่ใช่
ตรงกับรายวิชาที่ตนเป็นอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมี
การประชุม แลกเปลี่ยนปัญหาของกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนและคณะกรรมการทวนสอบอย่างสม่าเสมอ
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การประชุมผ่านระบบออนไลน์
Online meeting
จักรพงษ์ คงดี
นักวิชาการศึกษา แผนกงานธุรการสานัก งานบริหารงานทั่วไป สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

บทสรุป
ในการจัดเตรียมการประชุม เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายสาหรับกระดาษที่ต้องใช้ในการทาเอกสารการประชุม
เป็นจานวนมาก และใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุมที่นาน อีกทั้งต้องใช้บุคลากรสาหรับจัดเตรียม
วาระการประชุมจานวนมากเช่นเดียวกัน หากข้อมูลมีการแก้ไขต้องมีการจัดทาสาเนาเอกสารใหม่ตามจานวนผู้
ประชุม ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้นาความรู้จากการปฏิบัติงาน มาพัฒนาเพื่อเข้าสู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในงานที่รับผิดชอบ แผนกงานธุรการสานัก จึงได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อ มูลใน
การทางาน โดยใช้หลักการของไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานการให้ดียิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (Knowledge Management : KM)
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting) โดย
เลือกใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีในการจัดการการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work เพื่อ
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจานวนมาก ลดการใช้
บุคลากรในการจัดเตรียมวาระการประชุม ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม มีความรวดเร็วในการแก้ไข
ข้อมูล สามารใช้อุปกรณ์ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน มีความปลอดภัยในการให้หรือจากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม
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.
คาสาคัญ : การพัฒนางาน (Development work)

บทนา
งานธุรการ เป็นงานฝ่ายสนับสนุนที่ดาเนินงานด้านสารบรรณ เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการจัด
เตรียมการประชุม
การจัดเตรียมการประชุม แผนกงานธุรการสานัก สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายส าหรับกระดาษที่ต้องใช้ในการทาเอกสารการ
ประชุมเป็นจานวนมาก อีกทั้งต้องใช้บุคลากรสาหรับจัดเตรียมวาระการประชุมจานวนมากเช่นเดียวกัน และใช้
ระยะเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุมที่นาน หากข้อมูลมีการแก้ไขต้องมีการจัดทาสาเนาเอกสารใหม่ตาม
จานวนผู้ประชุม ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้นาความรู้จากการปฏิบัติงาน มาพัฒนาเพื่อเข้าสู่
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในงานที่รับผิดชอบ ต้องการให้ลดการใช้กระดาษ กาลังคน และนาเทคโนโลยี
หรือทรัพยากรของหน่วยงานมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น แผนกงานธุรการสานัก จึงได้มีการ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทางาน โดยใช้หลักการของ ไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อสิ่งที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานการให้ดียิ่งขึ้น
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทางานตามหลักการของไคเซ็น (Kaizen) จึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (Knowledge Management : KM) เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting) เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

วิธีการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ปัญหา จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทางานภายในหน่ วยงาน โดยใช้หลักการ
ของไคเซ็น (Kaizen) หลังจากนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการดาเนินการจัดการความรู้ (KM
Tools) คือชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมการประชุมของหน่วยงาน มาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจนสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกันได้
2. ดาเนินการจัดการความรู้จนได้แนวปฏิบัติที่ดี โดยนาเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมา
พัฒนาการประชุมเป็นรูปแบบ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting)
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดเตรียมการประชุม
4. เลือกใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีในการจัดการการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ Google Apps for
Work เป็นชุดโปรแกรมสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและการทางานร่วมกัน

547

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

4.1 เลือกใช้ Google Sites ที่ผู้จัดเตรียมการประชุมสามารถสร้างไซต์เองตั้งแต่ต้นหรือสร้าง
จากเทมเพลตก็ได้ อัปโหลดเนื้อหา ซึ่งก็คือระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และควบคุมสิทธิ์
ในการเข้ า ถึ ง โดยเลื อ กผู้ ที่ ส ามารถดู แ ละแก้ ไ ขแต่ ล ะหน้ า ได้ และผู้ ม าประชุ ม สามารถเปิ ด การประชุ ม จาก
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เครื่องใดก็ได้
4.2 เลือกใช้ Google ไดรฟ์ ช่วยให้สามารถอัปโหลดไฟล์ทุกประเภท ซึ่งก็คือระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม
5. ทดลองใช้งาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ และแก้ไขปัญหาที่พบ
6. เริ่มจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
6.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
6.2 ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
6.3 ในการประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2560
7. ติดตามผลการทางานจากผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งานจริงและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
8. แก้ไขและพัฒนาระบบจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลจาการดาเนินงาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting) เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางานที่ดี กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจานวนมาก ลดการใช้บุคลากรในการจัด เตรียมวาระ
การประชุม ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล สามารใช้อุปกรณ์ในการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน มีความ
ปลอดภัยในการให้หรือจากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น อีกทั้ง
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานหลังจากการประชุมเสร็จ เป็นไปด้วยความสะดวก และสามารถป้องกันเอกสารการ
ประชุมสูญหายได้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาที่พบจาการดาเนินงาน คือ
1. ระบบสั ญ ญาณอิน เตอร์ เน็ ตของมหาวิ ทยาลั ยเกิด เหตุ ขัดข้ องชั่ ว คราว แก้ไขปัญ หาได้โ ดยการใช้
สัญญาณโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อแทนได้
2. เกิดข้อจากัดในการแสดงผล กรณีที่เอกสารประกอบวาระการประชุมเป็นไฟล์รูปภาพ อยู่ในแนวนอน
ไม่สามารถแสดงผลเต็มแผ่นในเครื่องคอมพิวเตอร์โ น้ตบุ๊คบางรุ่นได้ แก้ไขโดยการจัดทาเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้
สามารถเข้าดูได้เป็นปกติ
3. ผู้ใช้งานบางคนยังยึดติดกับการประชุมแบบเดิม เพราะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่
แก้ไขโดยการสอนวิธีการใช้งานก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 10 นาที ผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์
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4. ข้อจากัดของระบบต้องมีการสร้างไซต์ใหม่ทุกครั้งต่อการประชุม

ผลสาเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี
ผลสาเร็จของการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ ลดจานวนคนในการจัดเตรียมการประชุมลดระยะเวลา
ในการจั ดเตรี ย มวาระการประชุม ลดจานวนกระดาษในการจัดทาวาระการประชุม ลดค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
กระดาษเพื่อจัดทาวาระการประชุม ลดขั้นตอนในการจัดทาสาเนาวาระการประชุม มีความรวดเร็วในการแก้ไข
ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความปลอดภัยด้วยการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทางการประชุมที่เป็น
ความลับ และสะดวกต่อการจัดเก็บเอกสารวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ซึ่งได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยโดยการนาความรู้จากการปฏิบัติงาน มาพัฒนาเพื่อเข้าสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยนา
เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนางาน (Development work)
แนวทางการพัฒนาการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ การเสนอวาระการประชุมแบบออนไลน์ โดยผู้
เสนอวาระการประชุมที่เป็นไฟล์ Word แล้วนามาแปลงไฟล์เป็นไฟล์ PDF เพื่อดาวน์โหลดบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมนั้น ให้สามารถส่งวาระการประชุมเป็นแบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนการแปลงไฟล์วาระการประชุม
การพัฒนาการดาเนินงานของ แผนกงานธุรการสานัก จะใช้ Google Apps ในการจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องด้วยผู้อานวยการ
สานักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย เป็นผลให้ต้องมีการกาหนดวัน
นัดหมายล่วงหน้า แต่ก็ต้องมีเหตุที่ต้องเลื่อนการนัดหมายตามลาดับความสาคัญอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อแจ้งต่อ
บุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ ในการกาหนดวันนัดหมายผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในการประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จึงจะพัฒนาด้วยการจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

สรุป
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการดาเนินการจัดการความรู้ (KM Tools) คือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมการ
ประชุ ม ของหน่ ว ยงาน โดยน าเทคโนโลยี แ ละทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ภ ายในองค์ ก รมาใช้ ใ นการพั ฒ นางาน
(Development work) ให้เป็น การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online meeting) เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางานที่ดี กล่าวคือสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจานวนมาก ลดการใช้บุคลากรในการจัดเตรียมวาระ
การประชุม ลดเวลาในการจัดเตรียมวาระการประชุม มีความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล สามารถใช้อุปกรณ์ใน
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน
มีความปลอดภัยในการให้หรือจากัดสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เป็นคณะกรรมการในการประชุม หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานหลังจากการประชุมเสร็จ เป็นไปด้วยความสะดวก และสามารถป้องกันเอกสาร
การประชุมสูญหายได้ และมีแนวทางในการพัฒนาการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คือ การเสนอวาระการประชุม
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แบบออนไลน์ และจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ต่อไป

บรรณานุกรม
นายศิระเศรษฐ์ โสภาศรี. 2557. การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites. 4 พ.ย.2557,
https://www.youtube.com/watch?v=yKVMnYJdl0Y

เอกสารประกอบผลงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจาปีการศึกษา 2559
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”
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การประชุมผ่านระบบออนไลน์
การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ E-mail : nipon.pi@rmuti.ac.th1

บทสรุป
การดาเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นหลั งเรี ย นของผู้ เรี ยนที่เรียนรู้ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559
และ1/2560 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จานวน
30 คน
ผลการดาเนินงานมีพบว่าระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนการสอน
เนื้อหา วีดีโอสาธิต กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ใบงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ความรู้ได้ และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดง
ว่านักศึกษามีความผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9 จากผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นและนาหลักการเรียนรู้อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้

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 3 0 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.
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

บทนา
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นวิชาพื้นฐานของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โปรแกรมวิชา
วิศวกรรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ง เป็ น วิช าที่เ น้ น การปฏิบั ติการเกี่ ยวกับการใช้ง านโปรแกรมส าเร็จ รูป และการซ่อ ม
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเรียนไม่ทัน
และการเรียนวิชานี้แต่ก่อนไม่ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะออนไลน์ ดังนั้นผู้สอนจึงได้พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยมี สื่อผสม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และจัด
สถานการณ์ให้สอดคล้องกับรายวิชาเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมหรือการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกที่
ทุกเวลา เรียนรู้นอกห้องเรียน หรือเรียนทบทวนได้

วิธีการดาเนินงาน
1. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ภายใต้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (LMS RMUTI) โดยการสร้างสื่อการสอนที่สามารถนาไปเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสมสาธิต เสียง ข้อความ กิจกรรม
สาธิต แบบทดสอบ ฯลฯ ทั้งนี้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าไปพัฒนารายวิชาของตนเอง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้
รูปที่ 1 ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่มา : นิพนธ์ (2560)
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รูปที่ 2 ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่มา : นิพนธ์ (2560)

รูปที่ 3 หน้าต่างการนาเสนอเนื้อหา
ที่มา : นิพนธ์ (2560)

รูปที่ 4 หน้าต่างใบงาน/ใบปฏิบัติการ
ที่มา : นิพนธ์ (2560)

รูปที่ 5 หน้าต่างกิจกรรมการสอนออนไลน์ที่มีการสาธิตและ
ฝึกปฏิบัติ
ที่มา : นิพนธ์ (2560)
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รูปที่ 6 หน้าต่างการนาเสนอกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ
ที่มา : นิพนธ์ (2560)

2. ใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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
เรี ย นรู้ ร ะบบการจั ดการเรี ย นการสอนออนไลน์ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน รายวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 และ 1/2560 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จานวน 30 คน
4. หาค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนโดยอาศัยการหาค่า t-test (แบบ Dependent Samples) เป็น
การพิ จ ารณาดู ว่านั กเรี ย นมี พัฒ นาการเพิ่ มขึ้ น อย่า งเชื่ อถือ ได้ห รือไม่ โดยท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อ น
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แล้วนามาหาค่า t-test แบบ Dependent Samples หากมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนั้นมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้ (เผชิญ กิจระการ, 2546)
5. หาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) โดยการหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนโดยอาศัย
การหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีสูตรดังนี้
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
(จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน

การหาค่า E.I เป็นการพิจารณาพัฒนาการในลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไร ไม่ได้ทดสอบว่าเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือ
ได้หรือไม่ วิธีการอาจแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปของร้อยละ (เผชิญ กิจระการ, 2546)
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียน
ที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นศ. คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนเต็ม 100
33
25
44
55
23
32
21
38
19
29
15
14
26
35
21
22
23

คะแนนหลังเรียน
คะแนนเต็ม 100
80
78
78
77
63
81
68
77
78
68
79
69
79
76
68
77
76

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ดัชนีประสิทธิผล (E.I)
ร้อยละของคะแนนที่
เพิ่มขึน้

32
34
24
14
17
18
15
16
25
34
10
8
55
777
25.9

80
79
84
73
79
79
77
77
80
76
72
70
88
2286
76.2
0.679
67.9
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ผลการดาเนินงาน
1. ได้ สื่ อ การเรี ย นการสอนออนไลน์ ที่ มีเ นื้ อ หารายวิ ช าเพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม, 2560)
2. ผลการเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
ผู้เรีย นที่เรี ยนรู้ร ะบบการจั ดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พบว่าอัตราร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดงว่านักศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9 (นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม, 2560)
3. ได้สื่อเสริมหรือการทบทวนเนื้อหารายวิชาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน หรือเรีย นทบทวนได้ และนาหลักการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นและนาหลักการเรียนรู้อื่นๆ มาประยุก ต์ใช้ร่วมกับระบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยการนาเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียน

อภิปรายผล
จากการดาเนินงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนบน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสมสาธิต เสียง ข้อความ กิจกรรม
สาธิต แบบทดสอบ ฯลฯ ทั้งนี้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมก็สามารถเข้าไปพัฒนารายวิชาของตนเอง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทีเรียนระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปผล
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์กล่าวคือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอัตราร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่า ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.679 แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น
0.679 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.9

สรุป
จากผลการดาเนินงานที่ได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนในชั้ นเรียนปกติ พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะในการเรีย นได้เป็น อย่า งดีและสามารถนาไปพัฒนารายวิช าได้โ ดยการสร้างสื่อผสม เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดสถานการณ์ให้สอดคล้องกับ
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รายวิช าเพื่อใช้เป็ น สื่ อเสริ มหรื อการทบทวนเนื้อ หารายวิช าให้ นักศึก ษาได้เ รียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา เรีย นรู้นอก
ห้องเรียน หรือเรียนทบทวนได้ และนาหลักการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาอื่นและนาหลักการเรียนรู้อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
โดยการนาเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
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ประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, หน้า C-524-C-529.
เผชิญ กิ จ ระการ. (2546). ดัช นี ป ระสิ ท ธิผ ล.เอกสารประกอบการสอน. ภาควิช าเทคโนโลยีการศึก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

560

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ผลสาเร็จจากการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
Successful implementation of Research into Academic service and Teaching
and Learning.
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม1 (NIPON PIMBAOTHAM)1
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ E-mail : nipon.pi@rmuti.ac.th 1

บทสรุป
การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิช าการแก่สังคมและนาองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สามารถนาไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทาจึงได้เขียนแนวทางการ
ปฏิบั ติที่ดีในการนางานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ ในการบริการวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 2) เพื่อนางานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอน 3) เพื่อนางานบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน
กระบวนการดาเนินการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง นาหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อนาอง
ความรู้ในการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นาองค์ความรู้ที่ได้จากการทางานวิจัยมาประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้ นักศึกษานาไปใช้ในการเรียน หรือการนาไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ด้านคอมพิว เตอร์ ศึกษา และให้ นั กศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ ช่ว ยวิทยากรฝึ กอบรมในหั ว ข้อที่
นักศึกษาเชี่ย วชาญ เพื่อฝึ กให้ นั กศึก ษามีทักษะและประสบการณ์ในการฝึ กอบรม นาองค์ ความรู้ที่ได้รับการ
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.
คาสาคัญ การบริการวิชาการแก่สังคม การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การนาวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
การนางานบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน

บทนา
กระบวนการดาเนินการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการใน แผนปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ และเสนอของบประมาณ
จาก มทร.อีสาน อีกจานวน 1 โครงการ นาหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาองความรู้ในการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นาองค์ความรู้ที่ได้จากการทางานวิจัยมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อให้นักศึกษานาไปใช้ในการเรียน หรือการนาไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
ให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม นาองค์ความรู้ที่ไ ด้รับการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ว มกันกับผู้ส อนในสาย
วิชาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจาปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 ได้รับอนุมติให้จัดทา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 478,100 บาท และเสนอหัวข้องานวิจัยประจาปีงบประมาณ
แผ่นดิน 2561 ได้รับอนุมติให้จัดทา งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บช่วยสอนออนไลน์เพื่อฝึกทักษะ ตัวอักษรภาษาไทย
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
533,800 บาท
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วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)
1.1 จากการดาเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งบประมาณรายได้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ 2557 ซึ่งนามาใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ผู้จัดทาได้ เสนอขออนุมัติโครงการเข้า
แผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2558
1.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558
1.1.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ารการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2559
1.1.4 มี โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ได้ ร้ อ งขอให้
ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดทาจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนสาหรับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
1.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ การ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2560
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ และประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อนาองค์ความรู้ในการบริการวิชา
การมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.4 วางแผนการในการยื่นเสนอข้อเสนองบงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาปี 2560
2. กระบวนการของการปฏิบัติ (Do)
2.1 ดาเนิ นการองค์ความรู้จ ากงานวิจัยเรื่อง การพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจั งหวัดใกล้ เคียง โดยมีร ายละเอียดหั ว ข้อในการนาไปใช้ฝึ กอบรมตามโครงการที่ได้จัดขึ้น โดยเรียนเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม เช่น
2.1.1 กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.1.2 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ CourseLab 2.4
2.1.3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate CS5
2.1.4 การสร้างสื่อกราฟิกเพื่องานด้านการศึกษา
2.1.5 การสร้างเว็บไซด์สาเร็จรูปเพื่องานด้านการเรียนการสอน
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 สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง
2.2 นาหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อนา
องค์ ค วามรู้ ในการบริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ยนการสอน เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 น าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการท างานวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อให้นักศึกษานาไปใช้ในการเรียน หรือการนาไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
ให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม
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นักศึกษานาไปใช้ในการเรียน หรือการนาไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

นักศึกษาที่เรียน ได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ
2.4 น าองค์ความรู้ ที่ได้รั บ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่ว มกันกับผู้ ส อนในสายวิช าชีพต่าง ๆ ที่ไ ด้
เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจาปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์

566

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัย
ประจาปีงบประมาณแผ่นดิน 2560
3. ขั้นตอนของการตรวจสอบ (Check)
3.1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ดังต่อไปนี้
3.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2558 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท
3.1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 17,800 บาท
3.1.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2559 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท
3.1.4 มี โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 ได้ ร้ อ งขอให้
ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดทาจึงได้เสนอขออนุมัติโครงการนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนสาหรับครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 ได้ รับอนุมัติงบประมาณ
50,000 บาท
3.1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
เรียนการสอน งบประมาณรายได้ ปี 2560 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18,300 บาท
3.2 ใช้แบบประเมินในการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการมีค่าความพึง
พอใจ มากกว่า 3.51 แล้วนาข้อเสนอแนะและปัญหามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เช่น เสนอแนะให้เพิ่มจานวน
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วันในการจัดอบรม อยากให้มีการจัดอบรมทุกปี เสนอให้มีการอบรมโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น
3.3 ตรวจสอบผลการเรียน (มคอ.5) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่นางานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนนักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ยกตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หรือการทาปริญญานิพนธ์
3.4 ตรวจสอบผลการเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่นางานบริการวิชากรและที่เป็นวิทยากร
และผู้ช่วยวิทยากรมาใช้ในการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
หรือการทาปริญญานิพนธ์ และมีทักษะในการเป็นวิทยากรและมีความรู้ในเรื่องที่ได้เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
3.5 ตรวจสอบการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนในสายวิชาชีพต่างๆ ที่ได้
เสนอแนะมาเขียนเสนอหัวข้องานวิจัยประจาปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 ว่าสามารถที่จะเป็นหัวข้อที่จะเสนอเป็น
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2560 ได้รับการอนุมัติสนับสนุนเป็นงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษา จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
งบดาเนินการ 478,100 บาท
4. การดาเนินการให้เหมาะสม (Action)
4.1 นาข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินงานวิ จัยที่ได้รับอนุมัติให้จัดทางานวิจัยมาปรับปรุงให้งานวิจัย
เป็นไปตามคาแนะนาของผู้ประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 นาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมมาปรับปรุงแก้ไข เช่น การเพิ่มเวลาในการอบรม การอบรม
โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
และแก้ปัญหาการไม่เพียงพอของคอมพิวเตอร์ โดยการออกไปอบรมให้กับสถานศึกษาที่ต้องการ หรือขอใช้สถานที่
งานวิทยบริการ และให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาอบรม
4.3 จัดให้ นักศึกษาในรายวิช าที่เกี่ยวข้องลองจัดหลั กสู ตรฝึ กอบรมให้ กับนักศึกษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือให้กับสมาชิกชมรม รุ่นน้องที่สนใจ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความต้องการอบรมโดยมี
อาจารย์คอยดูแล แนะนาและให้คาปรึกษา
4.4 นาไปสู่การเขียนข้อเสนองานวิจัยในปีถัดไป
4.5 นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่ต้องการ เช่น
4.5.1 สานักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
4.5.2 โรงเรียนแนงมุดวิทยา
4.5.3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์
4.5.4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง

สรุป
1. ดาเนินการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบทเรียนคอมพิว เตอร์
ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ไปใช้ในการบริการวิชาการ ให้กับหน่วยงาน
สถานศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒ นาครู -อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และ
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จังหวัดใกล้เคียง ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการใน แผนปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ และเสนอของบประมาณจาก
มทร.อีสาน อีกจานวน 1 โครงการ
2. นาหัวข้อที่ใช้ฝึกอบรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อนาองความรู้ใน
การบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
3. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการทางานวิจัยมาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ใช้ในการยกตัวอย่างกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้นักศึกษานาไปใช้ใน
การเรียน หรือการนาไปใช้ในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา และให้นักศึกษาที่เรียนได้เป็น
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อที่นักศึกษาเชี่ยวชาญ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ใน
การฝึกอบรม
4. นาองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนในสายวิชาชีพต่างๆ ที่ได้เสนอแนะมาเขียน
เสนอหัวข้องานวิจัยประจาปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์

ผลสาเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี
1. พิจารณางานวิจัยที่ได้ดาเนินการว่ามีองค์ความรู้ส่วนใดบ้างที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
บริการวิชาการหรือการเรียนการสอนได้บ้าง
2. เสนอของงบประมาณเข้าแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผนดิน หรือ
งบอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ยื่นข้อเสนอ
3. วางแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ว่าสามารถนาความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการไป
ใช้การเรียนการสอน
4. วางแผนการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการทั้งเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในเรื่องที่
นักศึกษามีทักษะและความเชี่ยวชาญ
5. สารวจหน่วยงานที่ต้องการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบฟอร์มร้องขอ
6. มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
7. มีการปรับปรุงจากผลการดาเนินการของปีที่ผ่านมาให้ดีขึ้น
8. มีการต่อยอดโดยการนาองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ ของผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่างๆที่สามารถนามารถ
เขียนเป็นข้อเสนองานวิจัยหรือของบประมาณในการดาเนินโครงการต่อไป
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เอกสารประกอบผลงาน
1. มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. มคอ.5 วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. แบบสารวจข้อมูลความต้องการขอรับปริการวิชาการ
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4. แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ

5. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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6. งานวิจัยงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

บรรณานุกรม
- ไม่มี -
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การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบแนวคิด CDIO
Curriculum development under CDIO conceptual framework
จิณณพัต โรจนวงศ์1
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

บทสรุป
การพัฒนาหลักสูตร ภายใต้กรอบแนวคิดแบบ CDIO ทาให้เกิดความสอดคล้องกันของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่สาคัญ คือ 1) การกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 2) การกาหนดรายวิชาและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา 3) การวัดผลและประเมินผล และ 4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ โดยเน้นการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องการเรียนรู้แบบ Active
learning เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด จากกระบวนการดังกล่าวทาให้ ช่วยเพิ่มความ
สอดคล้องของรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จากกรอบแนวคิด CDIO ดังกล่าวได้ให้ความสาคัญต่อการกาหนดวิธีการวัดผลประเมินผล ก่อนที่จะ
ออกแบบการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สอนต้องกาหนดวิธีการวัดผลที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
และเป็นการวัดผลที่ทาให้ผู้สอนมองเห็นทักษะของผู้เรียนอย่างชัดเจน ก่ อนนาไปพิจารณาเพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

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.
คาสาคัญ : CDIO Active learning คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
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บทนา
การพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน การจัดทาหลักสูตรในปัจจุบันในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังคงมีแนวทางการจัดการและบริหารหลักสูตรที่เป็นแนวทางของตนเอง ทาให้หลักสูตร
ของมหาวิทาลัยมีการพัฒนายังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันมากนัก การนาหลักการพัฒนาหลักสูตร 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 พื้นที่การเรียนรู้ (workspace) ทั้ง 5 ด้าน เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้
เกิดการเรี ย นรู้ ที่ดี การจั ดการความรู้ในครั้ งนี้ เน้นที่การให้ความรู้ในด้านที่ 1-3 คือ การจัดทาหลั กสู ตร การ
ออกแบบการจั ดการด้านการเรี ย นการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยจัดทาในรูปแบบการจัดโครงการ
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ CDIO” โดยมีหลักสูตรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จานวนทั้งสิ้น 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. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่สารสากล
นครราชสีมา
11. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
นครราชสีมา
12. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์นม
นครราชสีมา
13. หลักสูตรระดับ ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ
นครราชสีมา
14. หลักสูตรระดับ ปวส.สาขาช่าง
นครราชสีมา
การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ทาให้วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 14 หลักสูตร และเป็น
โอกาสที่ดีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมพิจารณา วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาหลักสู ตร กาหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ร่วมกาหนดรายวิชาที่จะทาให้เกิดความรู้และทักษะที่จาเป็น และรวมทั้งร่วมกันออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรู้ เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ได้กาหนดไว้
ในหลักสูตร
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วิธีการดาเนินงาน
วิธีการจัดการความรู้ (KM tools) ที่ใช้คือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุ งหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรีย นการสอนแบบ CDIO โดยการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM
tools) ที่เรียกว่า “การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs)” เนื่องจากเป็นวิธีการพัฒนาความสามารถ
ที่จะมุ่งเน้นการสอนหรือการให้คาแนะนา โดยการมอบหมายให้พี่เลี้ยงเป็นผู้แนะนาและสอน (ระยะสั้น 2 วัน) โดย
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากร หลัก 1 ท่าน และวิทยากร ประจากลุ่มจานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรม
Advancing CDIO และการอบรม Master trainer of CDIO ประกอบด้วย
วิทยากรหลัก รศ.ณฐา คุปตัษเฐียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยากรประจากลุ่ม
1. ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2. ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. อาจารย์ฉัตราพร จันทร์นาค คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
4. อาจารย์ธีระวัฒน์ อาจปรุ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
5. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิทยากรประจากลุ่ม จะรับผิดชอบกลุ่มของผู้เข้ารับการให้ความรู้ จานวน 2 กลุ่ม

วิธีการจัดการความรู้
การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ (Knowledge Identification) การบ่ ง ชี้ ค วามรู้ เ กิ ด จากการประชุ ม ร่ ว มกั น ของกลุ่ ม
วิทยากรทั้ง 5 คน คือ ดร.จิณณพัต ดร.ถนอมศักดิ์ อาจารย์ฉัตราพร อาจารย์ธีระวัฒน์ และ ดร.จารุพงษ์ หลังจาก
วิทยากรทั้ง 5 คนได้เสร็จสิ้นการอบรมความรู้การจัดการเรี ยนการสอนภายใต้กรอบแนวคิดแบบ CDIO โดยมีการ
ประชุมกลุ่มย่อย และจัดการอบรมกลุ่มย่อยให้กับบางหลักสูตร จึงทาให้พบประเด็นสาคัญคือ การพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรทุกขั้นตอนที่สอดคล้องกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรไปใน
ทิศทางเดียวกัน และที่สาคัญ “การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการวางแผนการเรียนรู้ที่ดี การ
ออกแบบการวัดผลประเมินผลและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิพภาพ” จากประเด็การบ่งชี้ความรู้ดังกล่าว จึง
ก่อให้เกิดการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) โดยการทบทวนความรู้ที่ได้รับ
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จากการอบรม Advancing CDIO และ Master trainer CDIO และเพื่อรวบรวบข้อมูลที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
การจัดการความรู้ โดยการใช้ work sheet (ณฐา คุปตัษเฐียร. 2560) ดังนี้
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

การกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้ CDIO Skill set

การวางแผนหลักสูตรแบบบูรณาการ
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การวางแผนกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

Constructive Alignment

ตัวอย่างการวัดผล ประเมินผล
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การจั ดความรู้ในให้เป็นระบบ นั้ นจากการจัดทาโครงการและมีการแลกเปลี่ยนความรู้และกลั่นกรอง
ความรู้ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม จึงทาให้ได้แนวความคิดในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบ CDIO มาพัฒนาหลักสูตร รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนของ มทร.อีสาน ดังนี้

Steep Analysis

เล่มหลักสูตร มคอ.2

การกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Curriculum mapping)

การวางแผนหลักสูตรแบบบูรณาการ

กาหนดรายวิชาและวัตถุประสงค์รายวิชา/
กิจกรรมเสริม ในแผนการเรียนรู้ตลอด 4 ชั้นปี

การวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การทา
มคอ.3

Constructive Alignment

การเรีย นรู้ จากการจั ดการความรู้ดังกล่ าว ทาให้การพัฒนาหลั กสู ตรเป็นไปอย่างมีระบบและมีความ
สอดคล้องกันของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
และเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตให้เกิดขึ้นตามที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การพัฒ นาหลั กสู ตรสิ่ ง ทีส าคัญ คือ การกาหนดคุ ณลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ของบัณ ฑิต ในหลั กสู ตรโดย
พิจารณาองค์ประกอบสาคัญ (Steep Analysis) ทางหลักสูตรต้องคานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิต ในอนาคตอย่าง
น้อย 4 ปีข้างหน้าที่บัณฑิตจะสาเร็จการศึกษา มีการออกแบบวิธีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสม ที่สามารถวัด
คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ และสิ่ งส าคัญคือ ผู้ ส อนต้องนาข้อมูล วิธีการวัดผลและประเมินผลที่ไ ด้
ออกแบบไว้ มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นให้เห็นอย่างเป็นประจักษ์เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้แสดงออกมา ให้ผู้สอนได้เห็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่
กาหนดไว้
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สรุป
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบัน จาเป็นต้องวิเคราะห์ (Steep
Analysis) ข้อมูลในทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่จะเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี (หรือเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์
ของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะส่งผลไปยังการกาหนดรายวิชา
กาหนดการวัดผลประเมินผลและการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบ
Active Learning และทุกประเด็นดังกล่าวต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้และทักษะที่สามารถ
แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นประจักษ์

บรรณานุกรม
ณฐา คุปตัษเฐียร. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแบบ CDIO. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
CDIO. 7-8 สิงหาคม 2560.
Singapore polytechnic. Text book Advancing CDIO: Enhancing. Singapore, 2017.
_______. Text book Advancing CDIO: Innovating. Singapore, 2017.
_______. Text book Advancing CDIO: Mapping. Singapore, 2017.
_______. Text book Advancing CDIO: Sustaining. Singapore, 2017.

579

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

การพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้สาเร็จการศึกษา
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บทสรุป
การเข้าร่วมเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งผลให้
งานทะเบียนและประมวลผล สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอกสารทางการศึกษา กรณีเอกสารผู้สาเร็จการศึกษา ได้แก่ (1) ใบแสดงผลการศึกษา (2)
ใบรับรองคุณวุฒิ และ (3) ใบปริญญาบัตร โดยเครือข่ายเกือบทั้งหมดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใบละ 50 บาท ยกเว้น
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน จั ดเก็บ ค่า ธรรมเนี ยมอัต ราใบละ 20 บาท ดัง นั้น งานทะเบีย นและ
ประมวลผล จึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานอีกครั้ง พบว่ากระดาษที่จัดทาเอกสารผู้สาเร็จการศึกษา
ดังกล่ าวขาดความเหมาะสมหากจะเพิ่มราคาค่าธรรมเนียม ส่ ว นอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บใบละ 20 บาท
นอกจากเป็นอัตราที่ถูกมากแล้ว ยังส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาขอเอกสารไปเป็นจานวนมากโดยขาดความคานึงถึง
ความส าคัญและตระหนักถึงความศักดิ์สิ ทธิ์ ดังนั้นผลการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เรื่องเอกสารทางการศึกษา กรณี
เอกสารผู้สาเร็จการศึกษา ของงานทะเบียนและประมวลผล ทาให้ได้รับการพัฒนากระดาษเป็นแบบฝังลวดลายน้า
ซึ่งยากต่อการปลอมแปลงและมีเอกลักษณ์รูปแบบสวยงาม เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเป็น
ใบละ 50 บาท โดยผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ขอเอกสารทางการศึกษาเห็นพ้องเป็นแนวทางเดียวกันว่า
คุณภาพกระดาษและความปลอดภัยของเอกสารดีขึ้นจริง ซึ่งมีความเหมาะสมกับราคาที่ปรับเปลี่ยนไป

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.

บทนา
งานทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน 9
มทร. เพื่อสรรหา คัดกรอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของการดาเนินงานในส่วนของงานทะเบียน
และประมวลผล และ 9 มทร. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการสาเร็จ การศึกษา การออกเอกสารทางการศึกษา
การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา และค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการศึกษา จากการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทางการ
ศึกษา ฉบับละ 20 บาท ส่วนอีก 8 มทร. จัดเก็บเอกสารฉบับละ 50 บาท จึงเป็นเหตุผลให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล นาประเด็นดังกล่าวเสนอวาระเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(CEO) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการปรับค่าธรรมเนียม ซึ่งมีมติเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา
เมื่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน (CEO) มีมติเห็นชอบให้ ปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติที่ดีในการรวบรวมรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา โดยมี 3 วิทยาเขตในสังกัดคือ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขต
ขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร และได้แนวปฏิบัติในการออกเอกสารทางการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกระบวนการดาเนินการคือ มีการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแต่ละวิทยาเขตเห็นควรว่าเมื่อมี การขึ้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก 20 บาท เป็น 50 บาท ควรต้องพัฒนาเอกสารทางการศึกษา เพื่อให้มีเอกลักษณ์
ยากต่อการปลอมแปลง เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็น
เอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งในปัจจุบันมีการปลอมแปลงวุฒิทางการ
ศึกษา เพื่อไปนาปรับฐานเงินเดือน หรือใช้ในการศึกษาต่อเป็นจานวนมาก กระบวนการต่อมาคือการวิเคราะห์
ความรู้จากบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริษัทที่มานาเสนอรูปแบบเอกสาร
ทางการศึกษาของแต่ละบริษัท มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้ ที่มีอยู่ในบุคคลโดยตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อให้ได้เอกสารทางการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อได้
ข้อสรุ ป ในการดาเนิ นงานแล้ วดาเนิ น การขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้างเสนอต่ออธิการบดี เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร
ทางการศึกษาที่ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารทางการศึกษาดังนี้
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
2. ใบรับรองคุณวุฒิ
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3. ใบปริญญาบัตร
เมื่อได้เอกสารทางการศึกษาที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทาหนังสือไปยังวิทยาเขต เพื่อให้ใช้เอกสารทาง
การศึกษา : เอกสารผู้ ส าเร็ จการศึกษา ผลลั พธ์ที่ได้คือบุ คลากรงานทะเบียนและประมวลผลทั้ง 4 วิทยาเขต
รวมถึงนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเกิดความคุ้มค่า เนื่องจาก
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจานวนปริมาณมากทาให้ราคาถูกลง สามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า
อีกทั้งรูปแบบ คุณภาพของของเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันไม่มีความแตกต่าง

วิธีดาเนินงาน/ขั้นตอนการทางาน :
1. วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เครื่องมือในการดาเนินงานการจัดการความรู้ โดยใช้แบบ บันทึกเรื่องเล่า เพื่อ
สรรหา คัดกรอง และกลั่นกรอง แนวปฏิบัติที่ดี ที่มีในตัวของบุคลากรภายในงานทะเบียนและประมวลผล และ
บุคลากรงานทะเบียนที่วิทยาเขต
2. ดาเนินการการจัดการความรู้ โดยดาเนินการเปรียบเทียบลักษณะของเอกสารที่แต่ละบริษัทมานาเสนอ
พร้อมใบเสนอราคา เพื่อให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ มีเอกลักษณ์ ยากต่อการปลอมแปลง สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็น
เอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเกิดความคุ้มค่า
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่ออธิการบดีและดาเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งในเอกสารผู้สาเร็จการศึกษา
4. แจกจ่ายเอกสารให้วิทยาเขต
5. ประเมินผล เพื่อนามาแก้ไขและพัฒนา

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : ผู้สาเร็จการศึกษา คือ ได้เอกสารทางการศึกษามีรูปแบบ
คุณภาพของกระดาษเหมือนกันทั้ง 4 วิทยาเขต จากเดิมใช้กระดาษลายน้าแบบธรรมดา ไม่มีลายลิขสิทธิ์ ในการ
ออกเอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใช้กระดาษที่ไม่มีลายลิขสิทธิ์ในใบรับรองคุณวุฒิ และใบ
ปริญญาบัตร เมื่อปรับปรุงและพัฒนาเอกสารทางการศึกษาแล้วทาให้ได้เอกสารให้มีเอกลักษณ์ ยากต่อการปลอม
แปลง มีลายลิขสิทธิ์เฉพาะในตัวเอกสาร เปลี่ยนตราสัญญลักษณ์จากขาวดา ให้เป็นภาพสี เมื่อถ่ายเอกสารจาก
ต้องฉบับจริง สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีก ทั้งและ
ยังการลดค่าใช้จ่ าย ประหยั ดงบประมาณของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณมาก ทาให้ ราคาถูกลง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากในเบื้องต้น เพราะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้อย่าง
ชัดเจน เอกสารมีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสมกับราคา บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้สะดวก และรวดเร็ว
และคุณภาพของเอกสารดีขึ้น ซึ่งจากการประเมินสภาพการทางานแล้วเห็นควรว่าหากมีการปรับปรุงเอกสาร
ทางการศึกษา ประเภทอื่นๆ ด้วยในปีการศึกษาต่อไปก็จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป
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สรุป
ผลส าเร็ จของงานที่ได้จ ากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกสารผู้สาเร็จการศึกษา เกิดขึ้นจาก
บุ ค ลากรงานทะเบี ย นและประมวลผลทั้ ง 4 วิ ท ยาเขต มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจที่ จ ะพั ฒ นางานที่ ท าอยู่ ใ ห้ มี
ความก้าวหน้า โดยต่อยอดการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ผู้บริหารให้ความสาคัญ
ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจากการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา : เอกกสารผู้สาเร็จการศึกษา ที่ดาเนินการไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ควร
พัฒนารูปแบบของเอกสารต่อไป คือการเพิ่มความปลอดภัยของเอกสารอีกขั้นหนึ่งคือ การเพิ่มบาร์โค้ด ใน
เอกสารทางการศึกษา เพื่อให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกจากวิทยาเขตไหน เป็นเอกสารอะไร เป็น
เอกสารของใคร ซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตที่งานทะเบียนและประมวลผล จะดาเนินการปรับปรุงเอกสารทางการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.
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ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดี
ในการตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
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ผลการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
รูปแบบเอกสารฉบับเดิม
ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่
ใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)
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รูปแบบเอกสารฉบับเดิม
หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่
หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

กระดาษพิมพ์เอกสารสีขาว
ขนาด A4 (80 แกรม)
ใช้สาหรับออกเอกสาร
หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา

กระดาษ Security แบบมีเส้นใยไฟเบอร์และ
ซ่อนลายน้า ขนาด A4 ( 120 แกรม)ใช้สาหรับ
ออกเอกสารหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
(เมื่อนาไปถ่ายเอกสารหรือสแกนไฟล์จะปรากฏ
ลายน้า RMUTI ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร)
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รูปแบบเอกสารฉบับเดิม
ใบปริญญาบัตร

กระดาษพิมพ์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ดุนตราทอง ขนาด 120 แกรม
ใช้สาหรับออกเอกสาร
ใบปริญญาบัตร

รูปแบบเอกสารฉบับใหม่
ใบปริญญาบัตร

กระดาษปอนด์ (แบบซ่อนลายน้า)
ขนาด 150 แกรม
ใช้สาหรับออกเอกสารใบปริญญาบัตร
(เมื่อนาไปถ่ายเอกสารหรือสแกนไฟล์
จะปรากฏลายน้า

RMUTI ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร)
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ประติมากรรมมวลเบา เสริมสร้างศักยภาพ SME. ไทยแลนด์ 4.0
Lightweight Sculpture Empowering SME. Thailand 4.0
ศตคุณ เดชพันธ์1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน E-mail address : satakhun.dt@rmuti.ac.th

บทสรุป
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะยกระดับขีดความสามารถของ SME. ไทยแลนด์ 4.0
ในกลุ่มที่สร้างผลงานประติมากรรมให้เติบโต เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยผ่านแนวคิด
ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ คุณค่า ให้กับงานปฏิมากรรม โครงการส่งเสริมผู้ป ระกอบการด้านงานปฏิมากรรม
ต้นแบบในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าประเด็นปัญหา
เดิมคือสินค้ามีน้าหนักมาก มีผลโดยตรงต่อค่าการขนส่งทาให้มีต้นทุนสูง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันใน
ตลาด ผู้วิจัยจึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องคอนกรีตมวลเบาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดส่วนผสม
เพื่อให้สินค้ามีน้าหนักเบาขึ้นร้อยละ 40 แล้วยังพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่าร้อยละ 41.5 อีกทั้งมียังคง
ความแข็งแรง ทางานง่าย เป็นที่พึงพอใจสาหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญ

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.
คาสาคัญ ประติมากรรมมวลเบา

บทนา
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้สาเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานนับว่าเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องผลักดันหรือ
ต้อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในทุ กมิ ติ ในปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ เ น้น การพั ฒ นาทางด้า นวิท ยาการ ความคิด สร้า งสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนาไปสู่โครงการสตาร์ทอัพ “Startup” คือ ธุรกิจเกิด
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ใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่มา
ของประเด็นการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฎิบัติหรือขั้นตอนในการดาเนินงานที่จะส่งผลให้ชุมชนได้รั บความรู้ที่จะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
จากการที่ผู้เขียนได้สารวจความต้องการของชุมชนหนองโสน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จั งหวัดนครราชสี มา พบว่าปั ญหาและอุป สรรคส าคัญของกลุ่ ม ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุนหมุ นเวียน ขาด
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สินค้ามีน้าหนักมาก ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น อัตราผลประกอบการลดลง
ดังนั้น ในการกาหนดประเด็นการจัดการความรู้จึงได้มุ่งเน้นในด้านการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่เคยทามา อีกทั้งได้เชื่ อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลยุคนี้ ซึ่งให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของ SME. Thailand 4.0 ให้เติบโต เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดินลงสู่คณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ให้สาเร็จตามเป้าหมาย โดยผ่านโครงการ พัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้สนับสนุน
ให้อาจารย์ได้นาองค์ความรู้จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้จากงานวิจั ยไปขยายผลให้เกิดการ
พัฒนาสังคมชุมชนและต่อยอดทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน
การดาเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวล
เบาในงานประติมากรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME. สินค้าชุมชนสู่ Thailand 4.0

วิธีการดาเนินงาน
1. สารวจความต้องการของชุมชน
สารวจความต้องการของชุมชนหนองโสนและชุมชนด่านเกวียน จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ จากกลุ่มผู้นา
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน สถานประกอบการร้านค้าชุมชน พบความต้องการของชุมชน คือได้แก่ การขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน ขาดเทคโนโลยีการผลิ ตสมัยใหม่ สินค้ามีน้าหนักมาก ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น
อัตราผลประกอบการลดลง เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 โครงการสตาร์ทอัพ “Startup” เพื่อ
กาหนดประเด็นความรู้และค้นหาความรู้เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุมชน
2. จัดทาแผนการดาเนินงาน
- กาหนดกิจกรรม ช่วงเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบดาเนินการ งบประมาณ และวางแผนกรอบงาน
ภาพรวม
3. กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
- สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ผ่านโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME. สินค้าชุมชน
4. จัดทาโครงการเสนองบประมาณดาเนินการ
5. ดาเนินการตามแผนดาเนินงาน
- ประสานกลุ่มผู้นาชุมขน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มสถานประกอบการ นัดหมายกาหนดการ
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- ขออนุมัติโครงการ เบิกเงินงบประมาณ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่จัดโครงการ จัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม เอกสารประกอบ แบบประเมิน
- ดาเนินการจัดโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการ
- จัดทารายงานผลการดาเนินการ
6. การแสวงหาความรู้
การแสวงหาความรู้โดยผ่านกระบวนการ การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการวิชาการ
- ผู้นาชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์กรบริหารส่วนตาบล นักพัฒนาชุมชน
- กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างปูน
- กลุ่มผู้ประกอบการ ได้แก่ ร้านค้าในชุมชนหนองโสน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน ชุมชนด่านเกวียน
- กลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยผู้ให้บริการวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธา

รูปที่ 1 การแสวงหาความรู้โดยผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์
7. วิเคราะห์ เพื่อจาแนก สินค้าชุมชน ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านคอนกรีตมวลเบา พบว่า
งานประติมากรรมขนาดใหญ่ เช่น พญานาค ยักษ์ ที่มีน้าหนักมาก สามารถประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุใน
กระบวนการผลิตได้ ทาให้น้าหนักของผลิตภัณฑ์เบาขึ้น
8. ทดลองงานหล่อรูปทรงต่าง ๆ เช่น ตราสัญลักษณ์ งานศิลปะรูปทรงต่าง ๆ รูปพญานาค รูปยักษ์
เป็นต้น
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รูปที่ 2 การผสมคอนกรีตมวลเบา

รูปที่ 3 เครื่องมือการจัดการความรู้ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดยให้กลุ่มช่างผู้ผลิต ลงมือปฏิบัติการในขั้นตอนการกระบวนการผลิตงานหล่อประติมากรรมคอนกรีตมวลเบา
ขั้นตอนการผลิตงานหล่อประติมากรรมคอนกรีตมวลเบา
1. เตรียมวัสดุ ตามสัดส่วนผสมที่ออกแบบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ : ทราย : น้า
2. เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ แบบหล่อ ตาชั่ง เครื่องผสมปูน เครื่องฉีดโฟม ปั๊มลม ถังตวงโฟม ถังตวงทราย
3. ติอตั้งแบบหล่อ โดยยึด ประกอบแบบหล่อให้แน่น ตรวจสอบรอยรั่ว
4. ผสมปูนกับน้า ตามปริมาณที่ออกแบบไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมทรายผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
5. เปิดปั๊มลม แรงดันเครื่องให้อยู่ที่ระดับ 6 บาร์
6. ผสมน้ายาโฟมปริมาณ 0.65 ลิตรกับน้าปริมาณ 26 ลิตร เทลงในเครื่องฉีดโฟม
7. ทดสอบฉีดพ่นฟองโฟมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟองโฟม ฉีดโฟมผสมกับปูนซีเมนต์ ทราย และ
น้า ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 2 นาที
8. ทวนสอบน้าหนักโดยการชั่งตวงกับกระป๋องตวงขนาด 1 ลิตร เทียบกับน้าหนักที่ออกแบบไว้
9. เทคอนกรีตเข้าแบบหล่อ
10. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วถอดแบบหล่อ
11. ชั่งน้าหนัก ทวนสอบเทียบกับที่ออกแบบไว้
พบว่า คอนกรีตมวลเบานอกจากจะเป็นวัสดุในการงานก่อสร้างแล้วยังสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงาน
หล่อประติมากรรมได้สวยงาม ทั้งยังมีน้าหนักเบา
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9. ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ใ ห้กับชุมชนหนองโสน พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน และกลุ่มศิลปด่านเกวียน
10. เผยแพร่ องค์ค วามรู้ ผ่ านตามรูปแบบการแผยแพร่องค์ความรู้จากงานบริการวิช าการ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รูปที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาแก่กลุ่มศิลปด่านเกวียน

รูปที่ 5 คอนกรีตมวลเบาที่ผสมเสร็จแล้วเทเข้าแบบหล่อ

รูปที่ 6 การแกะแบบปฏิมากรรมมวลเบา
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รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง น้าหนักลดลง มีความสวยงามและพึงพอใจ
แนวคิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
SME. ได้แก่ การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านเทคนิคการผลิ ตสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แหล่ งเงินทุน การเข้าสู่ตลาด บูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารตาบล กลุ่มผู้ผลิต และสถานประกอบการ และความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการยกระดับผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริม SME. โดยภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อให้ SME. สามารถก้าว
ขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการ
ตัวอย่างที่ผ่านมากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์รูปปฏิมากรรม ดั้งเดิมชาวบ้านใช้ปูนซีเมนต์ ทราย และ
น้า ผสมกันในสัดส่วน 1:1.44:0.4 พบว่า ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ผลิตภัณฑ์ปฏิมากรรมมีน้าหนักประมาณ 2.3
ตัน ซึ่งจะมีอุปสรรคในการจาหน่าย ได้แก่ ค่าขนส่งแพงเพราะน้าหนักมาก เพราะต้องใช้รถเครนและแรงงานใน
การขนย้าย กลยุทธในการดาเนินงานครั้งนี้คือ การออกแบบสัดส่วนผสมให้มีน้าหนักเบาขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรง
ทนทาน มีความสวยงาม ทางานง่าย โดยใช้น้ายาโฟมฉีดพ่นผสมเข้ากับมอร์ตาร์จะทาให้ เกิดฟองอากาศเมื่อ
ปูนซีเมนต์แข็งตัวจะกลายเป็นช่องว่างอากาศ (Air void.) ที่มีขนาดเล็กแทรกอยู่ และมีน้าหนักจะลดลงร้อยละ 40
โดยสัดส่วนผสมที่ออกแบบ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์:ทราย:น้า:น้ายาโฟม 1:1.2:0.56:(40%) ตามลาดับ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การน าองค์ความรู้ จ ากกระบวนการการจัดการความรู้ของอาจารย์ ในสาขาวิ ศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไปเผยแพร่ให้ความรู้ในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนหนองโสน ผลการดาเนินการ ในด้านการจัดโครงการ พบว่า ด้านความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 82.3
ด้านการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์คือ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและออกแบบพัฒนาสัดส่วนผสม
ใหม่ สาหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มน้ายาโฟมผสมเพิ่มลงในมอร์ตาร์เพิ่มทาให้เกิดฟองอากาศในคอนกรีตซึ่งจะทา
ให้คอนกรีตมีน้าหนักลดลง โดยออกแบบสัดส่วนผสม คือ ปูนซีเมนต์:ทราย:น้า:น้ายาโฟม : 1:1.2:0.56:(40%) ผล
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ที่ได้เมื่อเทียบกับสัดส่วนผสมเดิม พบว่า การเข้าไหลเข้าแบบหล่อได้ดีกว่าสูตรเดิม ส่งผลให้ลวดลายสวยงาม มี
ความแข็งแรง สามารถลดปริ มาณปู น ซีเมนต์ล ดลงร้อยละ 43 ทรายลดลงร้อยละ 52.6 น้าลดลงร้อยละ 40
พิจารณาต้นทุนวัสดุ พบว่าเดิมต้นทุ นค่าวัสดุ 2,995 บาท สัดส่วนผสมใหม่ต้นทุนค่าวัสดุลดลงเหลือ 1,750 บาท
ต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 41.5 นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนค่าขนย้ายและติดตั้งซึ่งมีผลโดยตรงจากน้าหนัก
ที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามการขนส่งยังเป็นปัจจัยที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดในโอกาสต่อไป
เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
- น้าหนักผลิตภัณฑ์ลดลง ร้อยละ 40
- ต้นทุนค่าขนส่งลดลง
- กาไรเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 41.5
- คุณสมบัติด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีความแข็งแรง เบาทนทาน ไม่แตกร้าว ไม่บิด
เบี้ยว ลวดลายคมชัดตามแบบหล่อ เป็นที่พึงพอใจของผู้ผลิต
- ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีคุณภาพ ต้นทุนลดลง สามารถแข่งขันในตลาดได้
- ชุมชนมีรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ต่อยอดสู่การส่งเสริมให้เกิดสถานประกอบการ SME. ในโอกาสต่อไป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
• การบูรณาการองค์ความรู้สู่แนวคิดสร้างสรรค์
• อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม
• องค์ความรู้สนองตอบความต้องการของชุมชน
• กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
• คิดค้น ปรับประยุกต์ เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมใหม่
• การเข้าถึงและรับรู้ถึงศักยภาพของชาวบ้านในชุมชน
• การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนตาบลและชาวบ้าน
ในชุมชน
ปัญหาและอุปสรรค
กรณีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีขนาดเล็กหรือเล็กมาก การนาคอนกรีตมวลเบามาประยุกต์ใช้ในการผลิต จะส่งผลต่อ
ผิ ว หรื อ ลวดลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ เ รี ย บเนี ย นหรื อ มี รู พ รุ น ฟองโฟมเล็ ก น้ อ ยควรลดปริ ม าณโฟมลง หรื อ ขี ด
ความสามารถในการลดน้าหนักควรน้อยกว่าร้อยละ 40

สรุป
จากผลการส ารวจภาคสนามของชุมชนหนองโสน พบว่าประเด็นปัญหาสินค้ามีน้าหนักมาก มีผ ล
โดยตรงต่อค่าการขนส่ งทาให้มีต้นทุนสูง จึงนาไปสู่ประเด็นในการนาองค์ความรู้จากผู้ มีประสบการณ์ตรง คือ
อาจารย์โดยการนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนหนองโสน โดยการนาองค์ความรู้ไปไปปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาสัดส่วนผสมเพื่อให้
สิน ค้ามีน้ าหนั กเบาขึ้น ร้ อยละ 40 และมีผ ลประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41.5 เคล็ ดลั บที่ ส่งผลให้ ประสบ
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ความสาเร็จในการจัดการความรู้ครั้งนี้คือ ผู้มีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและออกแบบพัฒนาสัดส่วนผสมให้เหมาะสมโดยเพิ่มน้ายาโฟม ให้มีน้าหนักเบาขึ้นสะดวกต่อการขนส่ง แต่
ยังคงความแข็งแรง สวยงาม อีกทั้งทางานง่ายขึ้น และส่งผลให้ลดต้นทุนวัสดุและค่าขนส่ง ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
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ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
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แนวทางการติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
An approach of monitoring an educational quality assurance report
in a faculty level
ลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง (Luddavun Maithomklang)1
สุพจน์ อภิรักษ์ธารา (Supoj Apiraktara)2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1
นักวิชาการศึกษา2
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
paplell_12@hotmail.com1, supoj.ap@rmuti.ac.th2

บทสรุป
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดังนั้นการรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงมี
การกาหนดจัดทาแผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีการกากับระบบการ
ควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน รายตัวบ่งชี้ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work มาเชื่อมโยงระบบ
การรายงานผลการดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ างสะดวกและรวดเร็ ว ผลที่เกิด จากการจั ดการความรู้นั้นทาให้ ผู้
ดาเนินงานได้เพิ่มโอกาสการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ผลที่ได้สามารถ
นาไปประยุกต์ใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการทางานของการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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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คาสาคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, ตัวบ่งชี้, Google
Apps for Work, Google sheet

บทนา
เนื่องด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และข้อ 6 แห่งกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่
กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษา ซึ่งการประเมินเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ คณะ
บริ ห ารธุร กิจ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส าน จึงได้ดาเนินการกากับ ติดตามและพัฒ นาคุณภ าพจัด
การศึกษาตามบริษัทของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดในหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ในปีการศึกษา 2558 หน่วยงานมีการดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังขาดการกาหนดแบบ
แผนการติดตามการรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่ อเนื่อง ทาให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ขาดการทบทวนข้อมูลอย่าง
ละเอียด เกิดผลรายงานที่ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในบางตัวบ่งชี้จึงลดประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาทาให้ระดับ
คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาตามกระบวนการจัดการความรู ดาเนินการตาม
หลักการจัดการความรูของสานักงาน ก.พ.ร. จึงเกิดกิจกรรมการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวบรวมจากการ
ทางานภายในหน่วยงาน หลักการของไคเค็น (Kaizen) ซึ่งใช้เครื่องมือในการดาเนินการจัดการความรู้ (KM tools)
คื อ ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Community of Practice-CoP) โดยการพู ด คุ ย ประสบการณ์ ก ารรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินหาความเสี่ยงที่
เคยเกิดขึ้น และพัฒนาหาแนวทางการวางแผนที่ถูกต้องเพื่อให้การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ คณะ ให้ พ ร้ อ มรั บ การรั บ ประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มากขึ้ น หลั ง จากทบทวนปั ญ หาและ
ดาเนินการตามกลไกของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ซึ่งในการจัดทาแผนการ
ติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามกรอบของแผนฯ ที่กาหนด เนื่องจากมีการกาหนดการแบ่งช่วงระยะเวลาการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงเกิด
ประสิทธิภาพความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม เพิ่มโอกาสให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้มีการทบทวน
ข้อมูลที่รายงานผลอย่างถี่ถ้วน ลดการแก้ไขข้อมูลผลรายงานที่ไม่สมบูรณ์ ในวันรับการประเมิน ผ่านการบันทึก
ข้อมูลระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกิดความรวดเร็วในการบันทึกและแก้ไข
ข้อมูลได้ทันที สามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจานวนมาก และป้องกันข้อมูลสูญหายได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ
การบันทึกคงอยู่ในระบบออนไลน์
ดังนั้น ผู้จัดทา ได้พบความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางติดตามรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนาไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง
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กระบวนการทางานในการปฏิบัติงานในองค์กร คือ จัดทาแผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงาน องค์กร โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการดาเนินงานขององค์กร พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
กาหนดกิจกรรม ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้
การปฏิบัติและการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกระบวนการจัดการ
ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) ควบคู่กับการดาเนินงานตามกลไก
ของการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย
1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร
กาหนดวิธีการและการดาเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการกาหนดเป้ าหมายหรื อความต้องการในการจัดการความรู้เพื่อสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการความรู้
ประกอบด้วย (วิจารณ์ พาณิช, 2547)
- เพื่อให้คนทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการทาของแต่ละเรื่อง
- เพื่อพัฒนางานใหม่
- เพื่อวิธีการทางานแบบใหม่
- เพื่อการนาเข้า แนวทางและวิธีการดาเนินการจากภายนอกที่เหมาะสม
การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถทาโดยระดมความคิด หรือการเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ทาให้
เกิ ด การสร้ า งความคิ ด ใหม่ การระดมความคิ ด สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก สถานการณ์ ที่ ต้ อ งการหาช่ อ งว่ า งในการ
ดาเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้ สาหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก และทา
ให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดยเป็นภาพองค์กรโดยรวมเป็นที่ตั้ง
คณะบริห ารธุรกิจ ได้ ดาเนินการระดมความคิดผ่านการประชุมวิเคราะห์ ปัญหา จากการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรวบรวมจากการทางานภายในหน่วยงาน คือ ประสบการณ์การรับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ควบคู่การนาปัจจัยนาเข้า
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ ด้านการวางแผนคุณภาพ (P) โดยใช้เครื่องมือในการดาเนินการจัดการความรู้ (KM
tools) คือ ชุมชนนั กปฏิบั ติ (Community of Practice-CoP) เพื่อทบทวนปัญหา ประเมินหาความเสี่ ยงที่เคย
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เกิดขึ้น ปรับปรุงจุดอ่อน และพัฒนาเพื่อหาแนวทางการวางแผนที่สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้การจัดทารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมรับการรับประเมินในปีการศึกษา 2559
โดยมีการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน ดังนี้
1) เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว
2) เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานของรายงานผลการดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3) มีการกากับ ติดตาม การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและสมบูรณ์
4) เพิ่มโอกาสการทบทวนข้อมูล เพื่อลดการแก้ไขข้อมูลการรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์และถูกต้องใน
วันรับการประเมิน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ
รักษาความรู้เก่า โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่มเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ ที่อยู่ ในตัวบุ คคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น
การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถทาได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ใน
องค์กร การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วทาให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรื่องเล่า มีความต้องการที่จะหาคาตอบเพื่อแก้ไขปัญหา สาหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
เพื่อให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร
การสร้างและแสวงหาความรู้ ในการจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้
จัดประชุมหรือพูดคุย รับผิดชอบตัวบ่งชี้อีกจานวนหลายครั้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อขจัดปัญหาและ
พัฒนาแนวทางการวางแผนเพื่อให้การจัดทารายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สะดวก
รวดเร็วในการดาเนินงานพร้อมรับการรับ ประเมินในปีการศึกษา 2559 มากขึ้น ได้มาซึ่งองค์ความรู้ คือ การจัดทา
แผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เป็นการกาหนดระบบการควบคุมและ
ติดตามรายตัวบ่งชี้ ตามรอบปีการจัดเก็บเพื่อรายงานผลข้อมูล (ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ) ดังรูปนี้
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แผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้
กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจทีด่ ารง
ปีการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน ปีการศึกษา
อาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีงบประมาณ 2560

รอบการ
รายงานผล
ข้อมูล

ปีการศึกษา

ปีปฏิทนิ 2560
ปีการศึกษา 2560
ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย ปีการศึกษา P
และงานสร้างสรรค์
A
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ P
A
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ปีปฏิทิน
P
และนักวิจัย
A
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
ปีการศึกษา P
A
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
ปีการศึกษา P
และวัฒนธรรม
A
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะบริหารธุรกิจเพือ่ การกากับ ปีการศึกษา P
ติดตามผลลัพธ์ทตี่ ามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
A
เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ปีการศึกษา P
A

รูปที่ 1 แผนการติดตามรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการนา
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้ สะดวกแก่การศึกษา ทา
ความเข้าใจ
การจัดความรู้ให้เป็นระบบดาเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาบูรณา
การร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้ อธิบายถึงการทาของแต่ละเรื่อง
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยติดตามข้อมูลควบคู่การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ การปฏิบัติตาม
แผนงานคุณภาพ (D) ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เลือกใช้ระบบจัดการ
ฐานความรู้เพื่อบันทึกรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ คือ
Google Apps for Work โดยการเลือกใช้ Google sheet เป็นชุดโปรแกรมสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ร่วมกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ กาหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการความรู้ และการกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา
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โดยพิจารณาหรือกาจัดความรู้ที่ไม่จาเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดนเด่นตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร
การประมวลและกลั่น กรองความรู้สามารถดาเนินการด้ว ยการถอดบทเรียน ซึ่งการถอดบทเรียนนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ ร วบรวมและผ่ า นการเรี ย นรู้ ม ารวบรวมและพิ จ ารณาถึ ง ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวรวมถึ ง
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ นผลจากการเรี ยนรู้ ของบุคลากรโดยปัจจัยแห่ งความส าเร็จที่สาคัญคือต้องผู้ เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปนาใช้งาน
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Apps for Work โดยการเลื อกใช้ Google sheet ให้ กับผู้ ใช้ง านที่รั บผิ ดชอบตัว บ่งชี้
ระดับคณะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทดสอบ
การบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองจนประสบความสาเร็จในการกลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะ
ไปนาใช้งานจริง
5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่า ยและสะดวก เป็น
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้
การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถดาเนินการโดยการฐานความรู้ ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้
ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เข้าถึงควา มรู้ได้
ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ปีการศึกษา 2559 มีการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยระบบ
จั ดการฐานความรู้ เพื่อบั น ทึ ก รายงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายในผ่ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ว ยระบบ
ออนไลน์ คือ Google Apps for Work โดยการเลือกใช้ Google sheet ได้มีการบันทึกข้อมูลรายงานผลผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยการติดตามแผนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ ตามรอบปี
การจัดเก็บเพื่อรายงานผลข้อมูล องค์ความรู้นี้เพิ่มโอกาสให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้มีการทบทวนข้อมูลที่รายงานผล
อย่างถี่ถ้วนและสามารถแก้ไขความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทันที
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การดาเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดทาเอกสารความรู้
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ เป็นระบบ เป็นการนาความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ดาเนินการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ใน
องค์กร
การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้มี
การแบ่งปัน แลกเปลี่ ยนความรู้ ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการผู้จัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เพื่อให้คณะทางานได้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงนาแนวทางติดตามรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ที่ทาให้ประสบผลสาเร็จในปีการศึกษา 2559 และจัดทาคู่มือแนว
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ทางการดาเนินงานเพื่อ การเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยัง ผู้จัดทารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายในองค์กร ระดับต่างๆ
7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดาเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทาไมจึง
เกิด และรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้ตจากทั้งความสาเร็จและความ
ล้มเหลวได้
จากการทบทวนหลังการปฏิบัติงานทาให้ผลสาเร็จเกิดขึ้ นเป็นไปตามเป้าหมายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ควบคู่การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ (C) เพื่อนาผลการตรวจสอบ
ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. เป้าหมายของการตรวจสอบ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัญหาการ
ส่งมีความถูกต้องและสมบูรณ์ข้อมูลมากขึ้น
2. ข้อบ่งชี้ในการตรวจสอบความความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
3. หลักเกณฑ์การประเมิน ระยะเวลาการบันทึกข้อมูลรวดเร็วที่ขึ้น
4. สถิติเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามีการติดตามจานวน 2 ช่วง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2008 ทาให้หน่วยงาน จัดทาเล่มรายงานผลส่งกรรมการประเมินฯ กระชั้น
ชิดก่อนถึงวันประเมิน และในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินการติดตามตามแผนฯ ตามรอบรายงานผลข้อมูล (ปี
การศึกษา ปีปฏิทิน ปีงบประมาณ) ทาให้หน่วยงานสามารถจัดทาเล่มรายงานผลฉบับสมบูรณ์ใช้ระยะเวลาคงเหลือ
ระยะยาวก่อนวันกาหนดการประเมิน
การปรับปรุงการแก้ไขผลงาน (A)
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การวิเคราะห์ผลกระทบภายหลั งการดาเนินงานตามแผนการจัดทาแผนการติดตามรายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ พบว่าในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ดาเนินการตามแผนที่กาหนด ส่งผลให้ปัญหาการส่งข้อมูลลดลง การบันทึกและแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากมีความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลมากขึ้น จึงทาให้ผลสาเร็จเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558
2. การวางแผนการปรั บปรุงงาน ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA
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นโยบายคุณภาพของ
สถาบัน
แผนงานคุณภาพ (P)

วิเคราะห์ปญ
ั หา

การปฏิบัติตามแผน
คุณภาพ (D)

การปรับปรุงแก้ไข
(A)

วิเคราะห์ผลกระทบ

ตรวจสอบคุณภาพ (C)

ผลการตรวจสอบคุณภาพ

รูปที่ 2 รูปภาพวงจรการปรับปรุงงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA
3. การจัดทามาตรฐานและคู่มือป้องกันการบกพร่อง
การจัดทา Improvement Plan เกี่ยวกับกระบวนดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ เพื่อผลสรุปที่ได้รับจากกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลจากการดาเนินงาน การรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายตัวบ่งชี้ ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดี กล่าวคือ สามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นจานวนมาก ลดเวลาการจัดส่งบันทึก
ข้ อ มู ล สามารถใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มีความปลอดภัยในการบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยการจากัดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบเฉพาะตัวบ่งชี้
เท่านั้น สามารถป้องกันข้อมูลสูญหายได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับการบันทึกคงอยู่ในระบบออนไลน์แล้ว ที่สาคัญ
อย่างยิ่งฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็ว
ปจจัยที่ทาให้เกิดปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
1. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางราย จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงทาให้การติดตามผลการดาเนินงานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด วิธีการแก้ไข คือ มีการจัดทาบันทึกถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์
ตามรอบการรายงานผล และสื่อสารเตือนความจาไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้โดยตรงก่อนถึงวันกาหนดส่ง 3 วันทา
การ
2. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้บางราย ยังยึดติดกับการส่งข้อมู ลรูปแบบเล่มรายงาน เพราะขาดความเข้าใจใน
การการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการแก้ไข คือ อบรมวิธีการเข้าระบบและใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์
โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทดสอบการบันทึกข้อมูลของตนเองไปพร้อมกัน
3. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถาบันเกิดเหตุขัดข้องชั่ วคราวในระหว่างการบันทึกข้อมูล แก้ปัญหา
โดยการจัดเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น External Harddisk หรือ USB flash drive และสามารถกรอก
บันทึกข้อมูลยังสถานที่อื่นที่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้
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สรุป
การจั ดท าแผนการติด ตามรายงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ รายตัว บ่งชี้ เป็ น
แนวทางการติดตามรายงานจนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนาไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทางานใน
การปฏิบัติงานในองคกร คือ มีการกากับ ติดตามการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะตาม
กรอบของแผนฯ ที่ก าหนด เนื่ องจากมี ก ารก าหนดการแบ่ งช่ ว งระยะเวลาการติ ดตามอย่ างต่ อเนื่ อง จึง เกิ ด
ประสิทธิภาพความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพิ่มโอกาสการทบทวนข้อมูล
ที่รายงานผลอย่างถี่ถ้วน ลดการแก้ไขข้อมูลการรายงานผลที่ไม่สมบูรณ์และถูกต้องในวันรับการประเมิน
จากการบันทึกข้อมูลระบบออนไลน์ คือ Google Apps for Work สร้างความปลอดภัยด้วยการจากัด
สิทธิ์ผู้เข้าใช้ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล แก้ไขและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลข้อมูลได้ทันที
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การบริหารจัดการห้องประชุมด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
Management of meeting room with software package. Faculty of Business
Administration, RMUTI
สุพจน์ อภิรักษ์ธารา (SUPOJ APIRAKTARA)
นักวิชาการศึกษา สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ supoj.ap@rmuti.ac.th

บทสรุป
ในปัจจุ บัน คณะบริห ารธุร กิจ ได้บริห ารจัดการทรัพยากรตัวอย่างเช่น ห้ องประชุมและห้องเรียน เพื่อ
รองรับการจัดการเรีย นการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาหรับนักศึกษาทั้งคณะฯ อย่างไรก็ตามปริมาณที่
สามารถรองรับโดยเฉพาะห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีอย่างจากัด ส่งผลให้มีการนาโปรแกรมสาเร็จรูป Google Apps
มาใช้ในการบริหารจัดการห้องประชุม เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรห้องประชุมที่มีอย่างจากั ดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเขียนบันทึกพบว่าลดปัญหาและข้อผิดพลาดจากการขอใช้ห้อง

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.
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ ห้องประชุม Google Calendar Google Form

บทนา
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการควบคุม ทรัพยกรที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน และงานบริหารของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ อุปกรณ์ และห้องที่สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท
คือ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และงานบริหาร เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด และจาเป็นต้องบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างการใช้ ห้องเพื่อวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประเภท ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งในปัจจุบันเพื่อให้มีการใช้ทรัพยกรให้คุ้มค่ามากที่สุด การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน มีการจัดการ
เรียนแบบรวมกลุ่ม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่ต้องรองรับ
นักศึกษาจานวนมาก ต้องใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่ซึ่งห้องที่สามารถรองรับมีเพียงห้องประชุม การบริหารจัดการจอง
ห้องประชุม เดิมเป็นแบบเขียนบันทึก ซึ่งทาให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางานได้ง่าย
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้จึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือในการดาเนินการจัดการความรู้

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงาน องค์กร โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการดาเนินงานขององค์กร พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการความรู้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
กาหนดกิจกรรม ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้
การปฏิบัติและการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกระบวนการจัดการ
ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) ประกอบด้วย
1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร
กาหนดวิธีการและการดาเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการกาหนดเป้ าหมายหรื อความต้องการในการจัดการความรู้เพื่อสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการความรู้
ประกอบด้วย 1) เพื่อให้คนทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการทาของแต่ละเรื่อง 2) เพื่อพัฒนางานใหม่
3) เพื่อวิธีการทางานแบบใหม่ และ 4) เพื่อการนาเข้าแนวทางและวิธีการดาเนินการจากภายนอกที่เหมาะสม
(วิจารณ์ พานิช, 2547)
การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถทาโดยระดมความคิด หรือการเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ทาให้
เกิ ด การสร้ า งความคิ ด ใหม่ การระดมความคิ ด สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก สถานการณ์ ที่ ต้ อ งการหาช่ อ งว่ า งในการ
ดาเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้ สาหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก และทา
ให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดยเป็นภาพองค์กรโดยรวมเป็นที่ตั้ง จากการร่วมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เสนอและกาหนด
ประเด็นของกระบวนการบริหารจัดการที่ประสบปัญหา และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้ โดยคานึงถึงทรัพยากรองค์กรที่มีอยู่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงเสนอ “การนาโปรแกรมบริการสาเร็จรูปมาช่วยบริหาร
จัดการจองห้องประชุม คณะบริหารธุ รกิจ มทร.อีสาน” ซึ่งสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาการ
บริหารจัดการ 4.0 ของมหาวิทยาลัยฯ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ
รักษาความรู้เก่า โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่ง เน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อคือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาให้
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เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น
การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถทาได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ในองค์กร
การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วทาให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องเล่า มีความต้องการที่จะหาคาตอบเพื่อแก้ไขปัญหา สาหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
เพื่อให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รวมกลุ่มประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง เพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการขอใช้งานห้องประชุมจาก
ปฏิบัติจริงในรูปแบบอย่างการทาเอกสาร บันทึก ร่วมทั้งการขอใช้ด้วยการโทรศัพท์ ทั้งในด้านผู้ใช้งาน และผู้
ควบคุมดูแล อาทิเช่น แบบฟอร์มการจองไม่ชัดเจน ความไม่สะดวกในตรวจสอบตารางห้อง มีการใช้ห้องซ้อนทับ
กัน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบตารางห้องได้ และขาดการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ห้องประชุม พร้อมทั้ง
เสนอการเลือกใช้งาน โปรแกรมสาเร็จที่สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับความ
ต้องการ การใช้งานออนไลน์ การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ที่มีการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน อีกทั้งมี
ระบบแจ้งเตือนทางใดทางหนึ่งเพื่อผู้ควบคุมรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงกาหนด
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการนา
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา ทา
ความเข้าใจ การจัดความรู้ให้เป็นระบบดาเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาบูรณา
การร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาหาแนวทางการกาหนดกระบวนการแก้ไข
ปัญหา 3 ด้าน คือ 1) ด้านวิธีและขั้นตอนปฏิบัติ: แบบฟอร์มการจองไม่ชัดเจน ความไม่สะดวกในตรวจสอบตาราง
ห้อง 2) ด้านการบริหารจัดการ : มีการใช้ห้องซ้อนทับกัน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบตารางห้องได้ 3) ด้านการ
ควบคุมดูแล : ขาดการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้ห้องประชุม พร้อมทั้งเสนอการเลือกใช้งานโปรแกรมสาเร็จที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับความต้องการ การใช้งานออนไลน์ การใช้งาน
บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ที่มีการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน อีกทั้งมีระบบแจ้งเตือน
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ด้ านวิธีและ
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิ

แนวทางปฏิบัติและ
แบบฟอร์มการจอง
 แบบฟอร์มบันทึก/ออนไลน์


การจองห้ อง
ประชุม
ข้อมูลบันทึกการขอใช้งาน
 ตารางปฏิทน
ิ ออนไลน์


ด้ านการ
บริ หารจัดการ

ด้ าน
ควบคุมดูแล



การแจ้งเตือน E-mail/SMS

รูปที่ 1 แนวทางการกาหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา 3 ด้าน

โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาโปรแกรมสาเร็จรูปที่สามารถใช้งานสาหรับการทาแบบฟอร์มจองห้อง
ออนไลน์ คือ Google form ที่สามารถออกแบบและตกแต่งได้ง่าย และสามารถนาข้อมูลมารายงานในรปแบบ
Excel ซึ่งนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ง่ายและโปรแกรมสาเร็จ Google calendar สาหรับตารางการจอง มีระบบ
แจ้งเตือนทาง e-mail และ SMS ได้ พร้อมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับห้องประชุมอื่นได้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ กาหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการความรู้ และการกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา
โดยพิจารณาหรือกาจัดความรู้ที่ไม่จาเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดนเด่นตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร
การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ สามารถดาเนิน การด้ว ยการถอดบทเรียน ซึ่งการถอดบทเรียนนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ ร วบรวมและผ่ า นการเรี ย นรู้ ม ารวบรวมและพิ จ ารณาถึ ง ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวรวมถึ ง
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปนาใช้งาน หลังจากการปรับแต่งโปรแกรมสาเร็จรูป Google form ที่นามาประยุกต์ใช้
เป็นแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุม และโปรแกรมสาเร็จรูป Google calendar ที่นามาใช้บันทึกและแสดงผล
แบบตารางปฏิทินขอใช้บริการห้องประชุม โดยให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปทดลองใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทั้ง 2 โปรแกรม ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน พร้อมทดลองรายงานผลข้อมูลในรูปแบบ Excel ก่อน
นาเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
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รูปที่ 2 แบบฟอร์มยื่นขอใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ

รูปที่ 3 ตารางการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ

5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้ การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถดาเนินการโดย
การฐานความรู้ ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติง านได้กาหนดข้อปฏิบัติ การปรับแต่ง โปแกรมสาเร็จรูป
Google form และ Google Calendar ให้สอดคล้องตามความต้องการ พร้อมนาระบบขึ้นเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้บริการในภาคการศึกษา 1/2560
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การดาเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดทาเอกสารความรู้
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นการนาความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ดาเนินการได้
โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพื่อ
การเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ในองค์กร ดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดทาคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จ รู ป เพื่อการขอใช้ห้ องประชุมทั้งการให้ บริการด้ว ยบันทึกเอกสาร พร้ อมช่องทางดาวน์โ หลด
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แบบฟอร์ม และการใช้บริการแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และได้ทาบันทึกแจ้ง
ภายในหน่วยงานอีกทางหนึ่ง
7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดาเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพื่อที่ จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทาไมจึงเกิด และรักษาจุดแข็งและปรับปรุง จุดอ่อน
อย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้จากทั้งความสาเร็จและความล้มเหลวได้ โดยกลุ่มได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ในการปรับปรุง เช่น สามารถดาเนินการจองห้องตรวจสอบตารางผ่านระบบการออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
การเลือกใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป ไม่ต้องเสียเวลาในทาสร้างระบบเท่ากับเขียนโปรแกรม สามารถนาแนวคิดการ
ใช้ ร ะบบไปประยุ ก ต์ใ ช้ กั บ งานอื่ น ๆ ได้ แต่ ด้ว ยขี ด จากั ด ของโปรแกรมส าเร็จ รู ป แบบไม่เ สี ย ค่ าใช้ จ่ าย กลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมโยงระบบการขอจองห้องกับตารางจองยังคงต้องใช้บุคลากรใน
การเชื่อมโยงข้อมูล การยกเลิกการจองยังคงต้องประสานผู้ดูแลระบบโดยตรง การรายงานข้อมูลต้องดาเนินการ
ปรับแต่งรูปแบบด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel ถ้าหากต้องการให้ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม สามารถ
ดาเนินงานด้วยระบบเองและสอดคล้องความต้องการมากที่สุด อาจจะต้องมีการพัฒนาโปแกรมขึ้นมาเฉพาะ

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ระบบการบริ ห ารจั ด การจองห้ อ งประชุ ม ด้ ว ยการโปแกรมส าเร็ จ รู ป Google Form และ Google
Calendar ทาให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องประชุม สามารถตรวจสอบตารางและดาเนินการจองห้องได้สะดวกผ่าน
ระบบออนไลน์ สามารถลดปัญหาการจองห้องทับซ้อนโดยไม่ทราบตาราง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสามารถทราบ
ล่วงหน้าว่ามีการใช้งานห้องล่วงหน้า ทาให้จัดเตรียมห้องได้ทัน แต่ถึงจะสามารถดาเนินการจองห้องออนไลน์ได้ ก็
ยังคงต้องรับจองห้องด้วยบันทึกกระดาษสาหรับบุคลากรที่ไม่พร้อมใช้งานระบบออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูล การจองกั บ ตารางจอง และการรายงานข้อมู ล ยังต้ องใช้ บุคลากรเป็ นผู้ ดาเนินการ จึ งควรมีการพัฒ นา
โปรแกรมเพื่อเกิดความสอดคล้องตามความต้องการและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม

สรุป
งานบริห ารงานทั่วไป สานั กงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สามารถนาวิธีการจัดการความรู้มาพัฒนา
กระบวนบริหารจัดการห้องประชุม ลดการสูญเสียเวลาปฏิบัติของบุคลากรในการตรวจสอบตารางและสูญเสียกระ
ดาษในการทาบันทึกจองห้องประชุม อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเตรียมความพร้อมห้องประชุมได้
พร้อมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้จากการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป แบบไม่เสียค่าบริการ มาประยุกตืใช้กับงาน
ต่างๆ เช่น การจัดเก็บแบบสารวจข้อมูลต่างๆ การลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้
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การบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Social engagement for sustainability of communities by using a sufficiency
economy theory
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บทสรุป
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการบริการวิชาการแก่
ชุมชนน าไปเป็ น แนวปฏิบั ติในการดาเนิ น โครงการบริการวิช าการ ผลที่เกิดจากการจัดการความรู้นั้นทาให้ ผู้
ดาเนินงานสามารถออกแบบกิจกรรมและเอกสารที่ใช้จดบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละชุมชนเพื่อลดความยุ่งยากและคนในชุมชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ การการจัดการความรู้
ดังกล่าวสามารถแยกประเภทของชุมชนตามลักษณะการประกอบอาชีพได้เป็น 3 กลุ่มคือ ผู้ที่ทาอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก ผู้ที่มีงานประจา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีชั้นต้นยังสามารถนา
ความรู้ ที่รับจากการการจัดความรู้ มาเป็น กรณีศึกษาให้ นักศึกษาในการศึกษาข้อมูล รายรับ -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.
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง
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บทนา
จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่นิยมในวัตถุนิยม ทาให้เกิดรายจ่ายที่ไม่สาคัญกับการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
ของคนในสังคมมากขึ้น จนเกิดเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและเกินตัว ก่อให้เกิดการก่อหนี้สินของครัวเรือน ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการรู้จักประมาณตนเอง การรู้จักพอประมาณในการดาเนินชีวิตหรือที่
เรียกว่าปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดารงอยู่และปฏิบัติตนที่เริ่ม
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจพอเพี ยงยึดหลักการดาเนินชีวิตเป็นแบบทาง
สายกลาง คือ การดาเนินชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงการดารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ตามภาพที่ 1

ที่มา : www.chaipat.or.th
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนจึงเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของการนาหลักการดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ดังนั้น หากทุกคนในชุมชนมีการจดบันทึกรายรับ -รายจ่ายในบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ ก็สามารถใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ งที่มีประโยชน์ในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตของคนในครัวเรือนหรือสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เราทุกคนกาลังเผชิญหน้า
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายที่เร่ง
ผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนของชุมชนเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ปี พ.ศ. 2561-2564 ในด้านการสร้างชุมชุมนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลพื้นฐานในการใช้จ่ายเงินของ
ชุมชุนหรื อบัญชีครัวเรือนเป็นฐานข้อมูล อันสาคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมในชุมชนและยึดตอบกรอบ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากความสาคัญของการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว
ทาให้สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็นสาขาวิ ชาที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบัญชีได้กาหนด
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้แก่ชุมชนเพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการต่อไป
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วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดการความรู้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตและประเภทของ
ความรู้ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงาน องค์กร โดยการพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ
ลักษณะการดาเนินงานขององค์กร พันธกิจและขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบุกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่ว มในการ
จัดการความรู้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และ
กาหนดกิจกรรม ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้
การปฏิบัติและการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งกระบวนการจัดการ
ความรู้เป็น 7 ขั้นตอน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
ประกอบด้วย
1) การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร
กาหนดวิธีการและการดาเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการกาหนดเป้าหมายหรือความต้องการในการจัดการความรู้เพื่อสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้นั้นจะ
นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และบุคคลใดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย
- เพื่อให้คนทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อธิบายถึงการทางานของแต่ละเรื่องได้
- เพื่อพัฒนางานใหม่
- เพื่อออกแบบวิธีการทางานแบบใหม่
- เพื่อการนาเข้าแนวทางและวิธีการดาเนินการจากภายนอกที่เหมาะสม
การบ่ งชี้ ความรู้ นั้น สามารถทาได้โ ดยการระดมความคิดหรือการเสวนา ส าหรับการระดมความคิดเป็น
เครื่ องมื อที่ทาให้ เกิดการสร้ างความคิ ดใหม่และสามารถใช้ไ ด้กับทุกสถานการณ์ที่ต้อ งการหาช่องว่า งในการ
ดาเนินงานหรือการเติมเต็มความรู้ ส่วนการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังเพื่อทาให้เห็นภาพความคิด
หรือความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
ดังที่ก ล่ าวมาแล้ ว ข้างต้ น ในขั้ น ตอนการบ่งชี้ค วามรู้ การบริการวิช าการนอกเหนือจากที่เ ป็นพัน ธกิจ ที่
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต้ อ งด าเนิ น การแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ฯยั ง ก าหนดให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยเป้าหมายหลักที่จะนาองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้าไปช่วยเหลือชุมชุมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน โดยในระดับสาขาวิชาการการบัญชีได้ดาเนินการในขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้สาหรับการจัดการความรู้ในการ
ให้บริการวิชาการ ได้มีการจัดประชุมเพื่อกาหนดหัวข้อที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามความถนัดและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมจึงได้กาหนดประเด็นการให้บริการวิชาการคือ “การให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน”
อาจารย์ในสาขาวิชาบัญชีได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานและเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี
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ครัวเรือน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการแล้วเพื่อให้ทราบ
ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการวิชาการ
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ
รักษาความรู้เก่า โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่มีอ ยู่ในองค์กร โดยมุ่งเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงานที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อคื อการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ ที่อยู่ ในตัวบุ คคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดดเด่น
การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถทาได้โดยการเล่ าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือแหล่งผู้รู้ในองค์กร
การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วทาให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องเล่า มีความต้องการที่จะหาคาตอบเพื่อแก้ไขปัญหา สาหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
เพื่อให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร
ในขั้นตอนของการสร้างและแสวงหาความรู้นั้น สาขาวิชาการบัญชีได้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์แต่ละท่าน
ได้เล่าเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการในการให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน เช่น ลักษณะของรายรับ -รายจ่ายของ
ครัวเรือนหรือชุมชน วัตถุประสงค์และความจาเป็นในการจัดทาบัญชีครัวเรือน รูปแบบของจากจดบันทึกบัญชีใน
ครัวเรือนหรือชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้มีการสอบถามข้อมูลจากนักพัฒนาชุมชนของอาเภอซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบให้ความรู้ในการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการนา
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้สะดวกแก่การศึกษา ทา
ความเข้าใจ
การจัดความรู้ให้เป็นระบบดาเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้
ในขั้นตอนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น ทาให้สามารถจาแนกประเภทของประชาชนในแต่ละชุมชน
ตามลักษณะการประกอบอาชีพซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายรับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการวิชาการโดยออกเป็น
3 ประเภท ดังตารางที่ 1
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ประเภทของ
ประชากรในชุมชน
กลุ่มที่ 1
ผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและไม่
มีรายได้ประจา

กลุ่มที่ 2
ผู้ที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปหรือมี
งานประจา

กลุ่มที่ 3
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หรือการรวมกลุ่ม
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ของชุมชน

ประเภทของรายรับ

ประเภทของรายจ่าย

รายรับของกลุ่มนี้จะได้รับเป็น
ฤดูกาลหรืออาจจะได้รับเป็นรายวัน
เนื่องจากการขายผลผลิต ในการ
กาหนดรายรับของกลุ่มนี้จึงเป็น
แบบทั่วไป เช่น รายรับจากการ
ประกอบอาชีพ และรายรับอื่น เป็น
ต้น
รายรับของกลุ่มนี้อาจจะได้เป็น
รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็
ได้ ดังนั้นในการกาหนดรายรับจึง
กาหนดเป็นแบบทั่วไป เช่น รายได้
จากการรับจ้างหรือเงินเดือน เป็น
ต้น
รายรับของกลุ่มนี้เป็นรายรับที่เกิด
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
รายรับที่เกิดขึ้นในภาพรวมของกลุ่ม
สมาชิก

รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
รายจ่ายในการประกอบอาชีพ เช่น
ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย เป็นต้น และ
นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เช่น ค่าของใช้ในบ้าน
ค่าอาหาร ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ฝากเงิน ชาระเงินกู้ เป็นต้น
รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
ค่าของใช้ ค่าอาคาร ค่าน้ามันรถ
ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฝากเงิน
ชาระเงินกู้ เป็นต้น
รายจ่ายของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็น
รายจ่ายที่เกิดจากการลงทุน เช่น
รายจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
ของสมาชิก ค่าน้าค่าไฟ ค่าน้ามัน
รถ เป็นต้น

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ หมายถึง การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้สมบูรณ์ กาหนดมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดการความรู้ และการกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรองความรู้ที่ได้มา
โดยพิจารณาหรือกาจัดความรู้ที่ไม่จาเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และโดดเด่นตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร
การประมวลและกลั่นกรองความรู้สามารถดาเนินการด้วยการถอดบทเรียน ซึ่งการถอดบทเรียนนาความรู้ที่
ได้รวบรวมและผ่านการเรียนรู้มารวบรวมและพิจารณาถึงความสาเร็จและความล้มเหลวรวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่ง
เป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมากลั่นกรองความรู้
ก่อนที่จะไปนาใช้งาน
ในขั้นตอนของการประมวลและกลั่นกรองความรู้นั้น ได้นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมลักษณะการประกอบ
อาชีพของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมและสมุดที่ใช้ในการจดบันทึกรายรับ -รายจ่าย
ของบุคคลในแต่ละชุมชนให้เหมาะสมตามลักษณะการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ก่อนนาสมุดจดบันทึกรายรับ รายจ่ายไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองได้นาไปทดลองใช้กับชุมชนคลองบ่งพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใน
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อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมาและได้ทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารดังกล่าวเพื่อ
นามาปรับปรุง หลังจากนั้นได้มีการนาเอาสมุดบันทึกรายรับ -รายจ่ายให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิชา
บัญชีการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนและความเหมาะสมของสมุดบันทึกรายรับ -รายจ่ายก่อนนาสมุดไปใช้
จริง
5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้
การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถดาเนินการโดยการใช้ฐานความรู้ ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้
ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เข้าถึงความรู้ได้
ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือน ใช้วิธีการเผยแพร่เอกสาร
ที่ใช้ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 ผ่านทางผู้นาชุมชนสาหรับผู้ที่ไป
ให้บริการวิชาการ อันได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และนักพัฒนาชุมชนของอาเภอ ส่วน
ช่องทางที่ 2 ผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีสาหรับให้นักศึกษาได้นาไปศึกษา
6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การดาเนินการเผยแพร่ความรู้ การจัดทาเอกสารความรู้
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นการนาความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ดาเนิ นการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือ การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ใน
องค์กร
การจั ด การความรู้ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในเรื่ อ งการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ได้ มี ก ารแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดโครงการ รวมทั้งได้นาเสนอแนวทางปฏิบัติในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดาเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทาไมจึงเกิด
และรั กษาจุ ดแข็ง และปรับปรุ งจุดอ่อนอย่ างไร ส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้จากทั้งความสาเร็จและความ
ล้มเหลวได้
ในขั้น ตอนการเรี ย นรู้ อาจารย์ ผู้ ส อนวิช าการบัญชีชั้นต้นได้นาความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ไป
ถ่ายทอดให้นักศึกษาโดยการเรียนรู้จากข้อมูลทางบัญชีของชุมชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยผ่านการเรียนรู้
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จากรายรับ-รายจ่ายของชุมชนก่อน ทาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อมูลทางบัญชีในธุรกิจต่อไป โดยกิจกรรมที่
ดาเนินการ เช่น การอธิปรายการจาแนกรายรับ -รายจ่ายของแต่ละชุมชน การออกแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
บัญชี เป็นต้น

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น พั น ธกิ จ ของสถาบั น การศึ ก ษา และเป็ น ประเด็ น ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลกรด้านสาขาวิชาการบัญชีเป็นบุคลากรที่ความรู้
เกี่ยวกับจากจัดทาบัญชี และต้องการให้นั กศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลของชุมชนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจด
บันทึกรายรับ -รายจ่ายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการดาเนินชีวิตตามแนวคิดดังกล่าว นอกจากนั้ นยังส่งเสริมให้
สถาบั นการศึกษา อาจารย์ นั กศึกษา และชุมชนเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยผ่ านการให้บริการ
วิช าการ จึงได้มีการจั ดความรู้เกี่ย วกับ การบริการวิชาการในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ผลจากการดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้สามารถออกแบบกิจกรรมและเอกสารที่ใช้ในการจดบันทึกรายรับ -รายจ่ายของครัวเรือนได้อย่าง
เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละชุมชน

สรุป
การบริการวิชาการแก่ชุมชนต้องศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นการศึกษาบริบทของชุมชนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การบริการวิช าการแก่ชุมชนของสถาบั นการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่
Good practice for writing a research paper for publication
ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
siriruck_t@hotmail.com

บทสรุป
แนวปฎิบัติในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่ สรุปขั้นตอนการทางานได้
ดังต่อไปนี้ 1) พิจารณาเลือกวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ หรืองานที่ต้องการ เผยแพร่ (ขั้น
วางแผน Plan) จากนั้น 2) เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนใน รูปแบบกาล (tense) ต่าง ๆ
ตามข้อแนะนาในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript) (ขั้นลงมือปฎิบัติ Do) หลังจากเขียนงานตาม
รูปแบบที่จัดเตรียมแล้ว 3) อ่านทบทวนบทความ ต้นฉบับที่เขียนและปรับแก้ไข ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษาอังกฤษหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพื่อขอตีพิมพ์ (ขั้น
ติดตาม Check) ท้ายสุด 4) ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงสาหรับการดาเนินการส่งบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในครั้ งต่อไป (ขั้นทบทวน (Action) แนวปฎิบัติในการจัดการความรู้นี้จึงเป็น อีกแนวทาง
หนึ่งที่บุคลากรในองค์กรและในหน่วยงานอื่นๆ สามารถนาแนวปฎิบัตินี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนางานด้าน
การจัดการและการพัฒนาตนเองในการส่งผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติต่ อไป ทั้งนี้ เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0
คาสาคัญ 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

บทนา
ความรู้ ใ นเรื่ อ ง “แนวปฎิ บั ติ ในการเขีย นบทความวิจั ยภาษาอั งกฤษเพื่ อส่ งตี พิม พ์เ ผยแพร่ ” นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
คุณภาพสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยมีขั้นตอนการทางานดังนี้ วางแผน (Plan) โดยการ เลือกวารสาร
สาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หรืองานที่ ต้องการเผยแพร่ จากนั้นลงมือ ปฎิบัติ (Do) โดยการเขียน
บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการ เขียนในรูปแบบกาล (tense) ต่างๆ ตามที่ผู้เขียนแนวปฎิบัติแนะนา
และตามหัวข้อที่แจ้งไว้ ในการ จัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript) หลังจากเขียนงานตามรูปแบบที่จัดเตรียมแล้ว
ต้องมีการติดตาม (Check) โดยอ่านทบทวนบทความ ต้นฉบับที่เขียน และปรับแก้ไข ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็น
เจ้าของ ภาษาอังกฤษหรื อผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพื่อ ขอ
ตีพิมพ์ ท้ายสุดมีการทบทวน (Action) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงสาหรับการดาเนิน การส่งบทความ
วิจัยภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในครั้งต่อไป

หลักการและเหตุผลในการสร้างผลงาน
ในการจัดการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ผู้สอนถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญ นอกจากจะต้อง
เป็นผู้ที่มี ความสามารถในการสอนแล้วยังจาเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และเป็น
แม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนอาจารย์ผู้สอนจึงจาเป็นต้องพัฒนาความรู้ทาง วิชาการของตนเองอย่างสม่าเสมอ
เช่น การทาวิจัย เมื่อทาการวิจั ยจนส าเร็ จลุ ล่ว งแล้วงานวิจัยนั้นจะ เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการประยุกต์ ใช้ต่อไป ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติถือเป็นที่ยอมรับ ในแวดวงทางวิชาการหรือวิชาชีพ การนาผลงานวิจัยมา เขียน
เรียงร้อยเป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ที่เป็นการเขียนเชิงวิชาการจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ อาจารย์ผู้สอน
ที่ทาวิจั ยและต้องการ พัฒนางานวิจั ยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาเสนอในที่ประชุม วิชาการในระดับนานาชาติ
ดังนั้น แนวปฎิบัติ ที่จะนาเสนอดังต่อไปนี้จึงเป็นแนวปฎิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อพัฒนาการปฎิบัติงาน ใน
องค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
ความรู้ ใ นเรื่ อ ง “แนวปฎิ บั ติ ใ นการเขี ย นบทความวิ จั ย ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส่ ง ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
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ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านการ บริหารจัดการงานวิจัยที่
มีคุณภาพ

ขั้นตอนการทางานงาน (Plan, Do, Check, Action)
1. การวางแผนโดยการเลือกวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (การวางแผน Plan)
วางแผนโดยการตั้งเป้าหมายเลือกวารสารสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรก สาคัญในการ
จัดเตรียมต้นฉบับ (menuscript preapration) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และรูปแบบ ตามที่วารสารแต่ละฉบับ
กาหนดไว้โดยจะต้องเลือกวารสารให้เหมาะสมกับศาสตร์หรืองานที่ต้องการ เผยแพร่ เพราะวารสารแต่ละฉบับมี
วัตถุประสงค์หรือ ขอบเขต (scope) ในการตีพิมพ์แตกต่างกันซึ่ง จะต้องอ่านรายละเอียดในวารสารนั้น นอกจากนี้
ควรเลือกวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับและ เชื่อถือได้ซึ่งจะมีการคัดกรองคุณภาพโดยผู้ประเมินอิสระ (peer
review)
2. เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (writing a menuscript) (การนาไปปฎิบัติ Do)
เป็นการปฎิบัติโดยทาความเข้าใจกับองค์ประกอบในการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอั งกฤษ ลงมือ
ปฎิบัติ ดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อเรื่องควรคานึงถึงประเด็นสาคัญของเรื่องงานวิจัยนั้น ไม่ควรตั้งชื่อเรื่อง
ยาวเกินไปและกว้างเกินไป
2.2 บทคัดย่อ (abstract) เป็นส่วนที่เขียนทีหลังสุด เนื้อหาในบทคัดย่อควรกล่าว ถึงปัญหาหรือ
จุดประสงค์ของการวิจัย ตามด้วยวิธีการศึกษาวิจัย สรุปผลการวิจัยและปิดท้ายด้วย ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงรูปแบบและเกณฑ์ตามที่วารสารกาหนด เช่น บาง วารสารกาหนดเนื้อหาในบทคัดย่อไม่เกิน
250 คา หรือ 300 คา
2.3 บทน า เป็ น ส่ ว นน าที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ตอบค าถามท าไมจึ ง ต้ อ งท าวิ จั ย นี้ โดยต้ อ ง ทบทวน
วรรณกรรมแบบเฉพาะเจาะจงในประเด็นที่สาคัญและเชื่อมโยงกับงานวิจัย เนื้อหาทันสมัย พร้อมอ้างอิงแหล่ง
อ้างอิงได้ถูกต้อง และแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ปิดท้ายด้วยผลการศึกษาสั้นๆ และประโยชน์ของงานวิจัย ส่วน
นี้มักจะเขียนในรูปแบบ present tense/ present perfect tense ในการอธิบายข้อเท็จจริง
2.4 วิธีการวิจัย (Methods) เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพื่อตอบคาถาม การทาวิจัยนี้ทา อย่างไร เนื้อหา
ในส่วนนี้ต้องเขียนอธิบายอย่างชัดเจนและให้ผู้อื่นเข้าใจ ถ้ามีผู้สนใจต้องการทาวิจัย ซ้าสามารถทาซ้าได้ จาก
รายละเอียดที่เขียนบอกไว้ ประเด็นสาคัญในส่วนวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบ ด้วยรูปแบบการวิจัย (study design)
กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย (population/ target group) จานวนตัวอย่าง (smaple size) วิธีการเลือก
ตัวอย่าง (sampling technique) เครื่องมือวิจัย (research instrument) รวมถึงการทดสอบ ความเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือวิจัย และ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล (statistical anaysis) ส่วนนี้มักจะเขียนใน รูปแบบ past tense ที่
เป็ น passive voice เช่ น Data for this study were gathered from 12 - 27 November 2015. The
questionnaires were distributed to a total of 180 staff...
2.5 ผลการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ลอะไรบ้ า ง ควร เขี ย น
ผลการวิจัยโดยเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและใช้รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ แสดงผลเพื่อง่ายต่อ
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บทความแนวปฏิบัติที่ดี

การเข้าใจ ส่วนนี้มักจะเขียนในรูปแบบ past tense ในการรายงานสิ่งที่ผู้วิจัย ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช่น It was found that ... หรือ As shown in Table 1, ...
2.6 อภิ ป รายผล เป็ น ส่ ว นที่ เ ขี ย นขึ้ น เพื่ อ ตอบค าถามจากผลการวิ จั ย นี้ แล้ ว ข้ อ ค้ น พบมี
ความสาคัญหรือมีคุณค่าอย่างไร บางวารสารสามารถเขียนผลการวิจัยและอภิปรายผลไป พร้อมๆกัน ต้องศึกษา
รูปแบบของวารสารก่อนเริ่มเขียน การอภิปรายผลเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจ ของงานวิจัยเพราะเป็นส่วนที่ตีความ
ผลการวิ จั ย และให้ ความเห็ น ส าหรั บ ข้อ ค้น พบโดยเปรี ยบเทีย บ กั บทฤษฎี แนวคิ ดหรืองานวิจัย ที่ผ่ านมาว่ า
สอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร มีประโยชน์ อย่างไร รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ การอภิปรายผลมักจะ
เขี ย นใน รู ป แบบ 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 (1 9 9 7 ) and Harris
(2002), who showed similar results for an on-line grammar course.
2.7 สรุปผลการวิจัย เป็นส่วนที่สรุปข้อมูลจากผลการวิจัยโดยย่อ และข้อ เสนอแนะ ในการนา
ผลการวิจั ย ไปใช้ป ระโยชน์ ห รื อข้อเสนอแนะในการทาวิ จัยครั้งต่ อไป ส่ ว นนี้มัก จะเขียนในรูปแบบ present
simple tense ใช้อธิบายข้อเท็จจริง ส่วน present perfect tense ใช้อธิบายเขียนถึงผลงานวิจัยที่นามาอ้างอิงซึ่ง
ยังคงเป็นจริงอยู่ถึงปัจจุบัน และใช้ past simple tense เขียนถึงงานวิจัยที่ได้ทามาแล้ว (A combination of
tenses to highlight past research and future directions) เ ช่ น It can be concluded that … ห รื อ
Pedagogical implications for teachers to recognize the existence of students’ writing anxiety are
presented …
2.8 เอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นการระบุเอกสารที่ใช้ในการอ้ างอิงใน การวิจัย ควร
เลือกแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ แต่ละวารสารมีวิธีการเขียนอ้างอิงที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรใช้ระบบการอ้างอิง
ตามเกณฑ์ที่วารสารกาหนด แนะนาให้ใช้โปรแกรม EndNote
3 เตรียมส่งบทความ (การตรวจสอบ Check)
ในขั้นการตรวจสอบ การเตรียมส่งบทความต้องมีการอ่านทบทวนบทความต้นฉบับ (menuscript) ที่
เขียนและปรับแก้ไขหลายๆรอบก่อนส่ง ควรให้ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาก่อนส่งเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
4. ทบทวนการดาเนินการ (การทบทวนการดาเนินการ Action)
เมื่อบทความได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแล้ว ต้องทบทวนการดาเนินการเขียน บทความ
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงสาหรับการดาเนินงานครั้งต่อไป และเป็นแนวทางให้ ผู้สนใจนาไปใช้ปฎิบัติ
ต่อไป
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ นั้น ปัจจัยที่ทาให้งานสาเร็จ นอกจาก
ผู้เขีย นงานวิจั ย ต้องมีความรู้ ในเรื่องวิจั ย แล้ ว ต้องอาศัยความตั้งใจจริงเนื่องจากต้องเขียน บทความวิจัยเป็น
ภาษาอั งกฤษและต้อ งเขีย นตามเกณฑ์และรูปแบบที่ว ารสารก าหนด แนวปฎิบัติ ใน การเขีย นบทความวิจั ย
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่นี้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยให้เกิด ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและรูปแบบ
ภาษาในการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

สรุป
ความสาเร็จของงานจากการดาเนินการตามกิจกรรมการจัดการความรู้นั้น ได้บทความวิจัย จานวน 2
เรื่อง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Nova Science Publishers, Inc. New York ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
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บทสรุป
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกลุ่ม กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบลเทพรักษา ดาเนินงานภายใต้โครงการ “คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปวิเ คราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้ได้เป็นความรู้ที่น่าสนใจ
ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่าย ให้นาองค์ความรู้ไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิ จั ย อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา เป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก ซึ่งยังเป็นปัญหาในกลุ่มโดยไม่สามารถผลิตข้าวกล้องงอกให้
ปราศจากเชื้อราได้ ซึ่งเป็นปัญหาสาหรับการนาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ผู้นาเสนอในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
ชุมชน จึงได้นาทีมตัวแทนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ลงพื้นที่พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก จากการลงพื้นที่ทาให้ ทราบปัญหาในหลายประเด็น จึง
เป็นที่มาให้ผู้นาเสนอได้เขียนข้อเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จนได้รับการอนุมัติ
โครงการ และนาลงพื้นที่ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่กระบวนการต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ผลที่เกิดขึ้น กับสมาชิกส่ งผลให้สมาชิกสามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างตลาดสร้างยอดจาหน่าย
นาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมมีความสนใจในงานนามาซึ่งหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ อาจารย์ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความไว้วางใจจากม
มทร.อีนสาน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านและพิจารณาโครงการในปีต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกที่เข้ามารับบริการ
นาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อในโรงเรียนภายในชุมชนส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานด้านข้าวกล้องงอกได้รับ
รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานดังกล่าว
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นต้องขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่
สนับสนุนทุนในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา องค์กร
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ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และสมาชิ กกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีทุ กท่า น ที่ ร่ว มแรงร่ว มใจกั นแก้ ปัญหาจนทาให้
โครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถสร้างเครือข่าย สร้างชุมชน ที่ดีให้กับองค์กรและประเทศชาติได้
คาสาคัญ : ข้าวกล้องงอก การบริการวิชาการ ตาบลเทพรักษา

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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บทนา
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถานบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการคาปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะ
สังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ
คือ เพิ่ มพู น ความรู้ และประสบการณ์ข องอาจารย์อั น จะนามาสู่ การพั ฒ นาหลั กสู ต ร มีก ารบู รณาการเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่ว ยงานต่างๆ ซึ่งเป็น แหล่งงานของนั กศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความ
มุ่งมั่น การมุ่งสู่ นโยบายระดับสากล โดยสนับสนุนการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิช าการ และดาเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ต่าง ๆ กับเครือข่ายของกลุ่มประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) การจั ดการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สู่ สังคม เป็น พันธ์กิจของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยาเขตสุ รินทร์ เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นระบบสารสนเทศ วัสดุ และพลังงาน ที่มี
ความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นประเด็นยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การเป็นแหล่ง
การศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุก
พื้น ที่ให้ส ามารถเรี ย นรู้ ได้ตลอดชีวิต และสามารถแข่งขันผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติวิช าชีพมีความสามารถการใช้
เทคโนโลยีมีคุณธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและนาองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่ดีที่สามารถนาไปใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทาจึงได้เขียนแนวทางการปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์
(อนุรัตน์, 2558)
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเสื่อหวาย เสื่อทอกก หรือผลิตภัณฑ์จาพวกอาหารสุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จาก
แป้งข้าวกล้องงอก ซึ่งยังเป็นปัญหาในกลุ่มโดยไม่สามารถผลิตข้าวกล้องงอกให้ปราศจากเชื้อราได้ซึ่งเป็นปัญหา
สาหรับการนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ส่งผลให้มีกลิ่นหืนนาไปสู่การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เร็วกว่ากาหนด
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา มีสมาชิกประมาณ 1,200 คน รวม 13 หมู่บ้าน ซึ่งทางกลุ่มฯ มี
ความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้นาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
เป็นส่วนผสมของอาหาร การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกข้าว มีการวางแผนงาน การพัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวกล้องงอก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สร้างระบบการทางานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันทางาน และขยาย
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กาลังการผลิต สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้า
มาศึกษาดูงาน มีผลให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบลเทพรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป (อัญชนา, 2558)
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจังเนื่องจากเป็นตาบลที่อยู่แถวเขตตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ทาให้
ขาดการติดต่อสื่ อสารราชการกับ หน่ว ยงานที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน
ส่วนมากเกษตรกรหรือกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา ดังกล่าว ก็จะลองผิดลองถูกกันเองทากินทา
ขายกันในหมู่บ้านแต่ก็เจอปัญหามากมายในการลองผิดลองถูก อย่างไรก็ตามการศึกษา การแก้ปัญหา คือการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ที่สั่งสมมา
อย่างต่อเนื่อง จะทาให้กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกมีความชานาญ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถดาเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังตาบลข้างเคียง เพิ่มกาลัง
การผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกที่มาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือและปลอดสารพิษที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค (อัญชนา, 2558)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและคาดหวังว่าจะสามารถนาองค์ความรู้ของผู้นาเสนอที่มีอยู่ไปถ่ายทอด
และช่วยเหลือกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษาได้ ผู้นาเสนอผลงานจึงได้เขียนโครงการเข้าร่วมรับ
การพิจารณาคัดเลือกขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าความเดือดร้อนของกลุ่มสมาชิกจะทา
ให้คณะกรรมการเปิดโอกาสและอนุมัติให้งบประมาณมาดาเนินโครงการได้

วิธีการดาเนินงาน
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา ประสบปัญหาการมีเชื้อราปะปนมากับข้าวกล้องงอก
จากกระบวนการทาแห้ งของกลุ่ มสมาชิก เมื่อนามาแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑ์ส่งผลให้ มีกลิ่ นหื นและอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์สั้น ซึ่งส่งผลต่อในเรื่องของงบกาไรขาดทุน รวมทั้งปัญหาเรื่องของเทคนิคการทาแห้งวัตถุดิบแบบดั้งเดิม
มานาน ไม่ มี ความแปลกใหม่แ ละทั น สมั ย ของวิ ธีก ารซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์มี โ อกาสเสื่ อ มเสี ยได้ เร็ ว ขึ้น ใน
การศึกษาข้อมูลพื้นที่ โดยแผนกวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นาท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการผลของ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวด้วยเครื่องมือการจัดการความรู KM tools) ได้แก่ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice, Cop), การเสวนา (Dialogue), และการเล่าเรื่อง (Story Telling) ตามวงจร
คุณภาพ PDCA คือขั้นวางแผนการดาเนินงาน ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ และขั้นการนาไปใช้ โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
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1. กาหนดแนวทางให้บริการตามนโยบายหน่วยงาน และวางแผนจัดทาโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ (Plan)
1.1 สารวจข้อมูลพื้นฐานและปัญหาของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษาเกี่ยวกับการผลิต
1.2 ศึกษาแหล่งเงินทุนและเงื่อนไขการขอรับทุนเพื่อเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการ
1.3 วางแผนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงานฯ เพื่อนาองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียน

2. กระบวนการของการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
2.1 คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยและศึกษาการนาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
2.2 เขียนโครงการตามแบบฟอร์ม ง.8 และเขียนแบบฟอร์ม มคอ.3 เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
2.3 แก้ไขเอกสารโครงการ ง.8 ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้เสนอไว้ในฟอร์ม ง.8
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3. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน (Check)
3.1 โครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน 40,000 บาท
3.2 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.38 ระดับมาก
3.3 ตรวจสอบผลการเรียน (มคอ.5) เรื่องบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิทยากรมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
3.4 ทบทวนการนาองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมายและช่วยกันวิเคราะห์จนได้รับงบทางานวิจัย ปี 2560

4. การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการดาเนินงาน (Action)
4.1 ส่งนักศึกษาผู้ทาหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากรร่วมนาเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลได้รับรางวัลชนะเลิศ
4.2 สมาชิกในกลุ่มนาองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อส่งผลให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าร่วมแข่งขัน ผลได้รับรางวัลเหรียญทอง
4.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมาปรับปรุงแก้ไข เช่น สถานที่ฝึกอบรม และระยะเวลาในการอบรม
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ให้กับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา ภายใต้
โครงการ “คัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ” ส่งผลทาให้เกิดผลงานของกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการทาแห้งของผลิตภัณฑ์และมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา และชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นจากการจัดจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
ส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครั ฐ
ความร่ ว มมื อในการท างานแบบบู ร ณาการระหว่ างชุ มชน ผู้ นาชุม ชน ผู้ น าองค์ก รท้ องถิ่น และมหาวิ ทยาลั ย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของชุ มชนด้ านภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น และความเชี่ ย วชาญด้ านวิ ช าชีพ ของบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย
นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการต่อยอดการศึกษา การบริการสู่สาธารณะ และ
ปรับใช้กับหน่วยงานอื่น การถอดบทเรียนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดการความรู้
ดังกล่าวสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในลักษะไตรภาคี เป็นความสาเร็จ
ของเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตในภาพรวม

สรุปผลการดาเนินงาน
ผู้น าเสนอได้เป็ น ส่ วนหนึ่งในกระบวนการพัฒ นางานบริการวิชาการแก่สังคมส่ งผลให้ กลุ่ มสมาชิก
สามารถที่จะดาเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เดินหน้าไปได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถดาเนินโครงการไป
อย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างไปยังตาบลข้างเคียง เพิ่มกาลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการ เป็นวิทยากรใน
การขยายองค์ความรู้ และสร้างความมั่น ใจให้ กับกลุ่ มผู้บริโ ภคผลิ ตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันนักศึกษาที่ร่วมเป็น
วิทยากรมีความสนใจในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน นาไปสู่การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ และส่งผลงานเข้า
ประกวดในด้านที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ผู้นาเสนอได้รับความไว้วางใจจาก
หน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านและพิจารณาโครงการในลักษณะเดียวกันในปีถัดไป คุณความดีทั้งหมด
ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
และงานต่อไปของผู้นาเสนอจะลงพื้นที่และสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกสามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากลต่อไป ดังแสดงกระบวนการทั้งหมดในภาพชุดที่ 1-4

ภาพชุดที่ 1 เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเทพรักษา และประธานกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
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ภาพชุดที่ 2 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มสมาชิก

ภาพชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฉลากผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

ภาพชุดที่ 4 สมาชิกและนักศึกษาร่วมโครงการ การติดตามโครงการจากผู้ให้ทุน และพากลุ่มออกงานอาเภอยิ้ม

บรรณานุกรม
รายงานประจาปีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 2558. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาเขตสุรินทร์.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559 ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.mua.go.th/ohec/ วันที่
29 ธันวาคม 2560.
อัญชนา อุดมทวี. 2559. “รายงานการดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจลนพลศาสตร์การอบแห้งและการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวกล้องงอก 3 สายพันธุ์กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลเทพรักษา”. แผนก
วิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์.
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การปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
Raise awareness and strengthen knowledge of energy conservation.
สุเนตรา ทองจันทร์1 สัญชัย หม้อทอง2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการจัดการ Kayray_1@hotmail.com 1
ช่างเทคนิค คณะเทคโนโลยีการจัดการ Sunchai@hotmail.com 2

บทสรุป
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายบริหาร สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการ
จั ดการ ได้เล็ งเห็ น และตระหนั กถึงความส าคั ญด้านการประหยัดพลั งงาน จึ งจัดโครงการปลู กจิตส านึกและ
เสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สาหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยกระตุ้นให้
ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ ความเข้ าใจและเกิ ด แรงจู ง ใจในระดับ ที่สู ง ขึ้น อี ก ทั้ง ยั งส่ งเสริม ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสาเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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.
คาสาคัญ : การประหยัดพลังงาน

บทนา
กิจ กรรมการปลู กจิตสานึ กและเสริ มสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ
จัดทาขึ้นเพื่อกากับดูแลการใช้พลังงานของคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงาน
ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย จากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี สาเหตุมาจากการพัฒนาด้านการ
พัฒนาอาคารเรียน การเพิ่มจานวนเครื่องปรับอาการพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และความเจริญก้าวหน้า
ของวิทยาเขตที่มีการเพิ่มจานวนของอาคาร ห้องเรียนเป็นจานวนมากเพื่อรองรับการจัดการศึกษา ให้มีความ
ทั น สมั ย มากขึ้ น ซึ่ ง ถ้ า มองในอี ก ด้ า นหนึ่ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ สู ง ขึ้ น ก็ ม าจากการใช้ ง านที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งและยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทาให้มีการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
ทั้งนี้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรทุก
คน ต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและมลพิ ษต่าง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายบริหาร สานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญด้านการประหยัดพลังงาน จึงจัดโครงการปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สาหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยกระตุ้นให้
ผู้ เ ข้า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ ความเข้ าใจและเกิ ด แรงจู ง ใจในระดับ ที่สู ง ขึ้น อี ก ทั้ง ยั งส่ งเสริม ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมและความเคยชิน เพื่อความสาเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายในองค์กร

วิธีการดาเนินงาน
1. การวางแผนการดาเนินการ (P_Plan)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ขออนุมัติดาเนินโครงการ
- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน/การฝึกอบรม เป็นต้น
2. การดาเนินงานตามแผน (D_Do)
- สารวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละสาขาวิชา
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
- ติดต่อวิทยากรในวันฝึกอบรม
- จัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- การจัดการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
 กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและการทางานเป็นทีม เป็นกิจกรรมที่
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จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทาความรู้จักและเรียนรู้การทางานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุน
โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยกิจกรรมในหมวดนี้ประกอบด้วย เกมละลายพฤติกรรม และเกมนันทนาการ
ต่างๆ
 กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การลดใช้พลังงานของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดการสูญเสียและรั่วไหล ที่จะเป็นประโยชน์ในการดาเนิน
กิจกรรมลดใช้พลังงานในหน่วยงานและที่บ้าน
3. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน (C_Check)
4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action)

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การใช้ไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีการจัดการมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เนื่องจากการเพิ่มจานวน
อาคารเรียน ห้องเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทาให้คณะเทคโนโลยีการจัดการ
การมีค่าใช้จ่ ายด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้นตามตัวเช่นกัน แน่นอนการจะลดปริมาณการใช้ลงเป็นเรื่องที่จะต้อง
ดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ แต่การจะลดปริมาณการใช้จะเป็นไปได้ยากหากทุก
คนได้จิตสานึกในการอนุรั กษ์พลังงาน การอบรมและให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรเป็นสิ่งสาคัญและคณะ
เทคโนโลยีการจัดการจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงได้ดาเนิน การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ
สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น มีจิตสานึกที่ดี ก่อนการอบรม
คณะผู้จัดโครงการได้สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา บุคลากรพบว่า มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์
การขึ้นลงลิฟต์ โดยไม่สนใจว่าจะสิ้นเปลืองไฟฟ้าหรือไม่
หลังจากมีการอบรมและสร้างจิ ตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร การรณรงค์
ประหยัดพลังงานในบริเวณต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการจัดการการแล้วพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

สรุป
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน
ต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการ เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง จากการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานได้นาความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรม ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ สามารลดค่าใช้จ่ายและมีความสานึกร่วมกับองค์กรต่อการอนุรักษ์
พลังงาน โดยผู้เข้าอบรมยังสามารถนาไปปรับเปลี่ยนความรู้และเจตคติเพื่อการประหยัดพลังงานของทุกฝ่ายใน
องค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เกิดการสื่อสารที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานใน
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องค์กร สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกนี้ ยังสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้ในกิจวัตรประจาวัน
ได้อีกด้วย
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จากความเสี่ยงสู่ความสุข
Risk to happiness
สุเนตรา ทองจันทร์1
กรรณิการ์ กาเนิดบุญ2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการจัดการ kayray_1@hotmail.com 1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ Kannika Kamnoedbun@gmail.com 2

บทสรุป
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีตาแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ มีความเสี่ยง
ที่จะมีจานวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพิ่มขึ้น การ
สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจานวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป กาหนดประเด็นความเสี่ยงการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความสาคัญ การพัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การดาเนินงานและการเตรียมเอกสาร คณะฯ จึง
ได้จัดทาโครงการนี้เพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและนาไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่เร็ว
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.

บทนา
การบริหารงานในปัจจุบันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เพื่อที่จะทาให้ทราบว่าหน่ว ยงานจะเผชิญกับปัญหาอะไร และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรก็
คือ การที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้าง หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลายประการที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการ
ตัดสินใจ และการกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งความไม่แน่นอนของการดาเนินงานในองค์กร
เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวกถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิด
ทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์องค์กร หรือ
กาหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการทาให้ผู้บริหารสามารถบริหารและดาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิผลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงาน
ต้องนามาใช้ในการบริหารและจัดการหน่วยงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายในน้อย
ที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ดาเนินการขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมี
ปัจ จัย เสี่ย งที่ทาให้ ไม่บ รรลุ ผลตามพัน ธกิจ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้ มีประสิ ทธิผ ลและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ย งที่เปลี่ ยนแปลงไปอยู่เสมอ รวมถึงตัว ชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีตาแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ และมีความ
เสี่ยงที่จะมีจานวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพิ่มขึ้น การ
สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจานวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกาหนดระดั บความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป กาหนดประเด็นความเสี่ยง
การเข้าสู่ ตาแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ใหม่จึงเป็นสิ่ งที่คณะฯ ให้ ความส าคัญ การพัฒ นาระบบการเข้าสู่
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ตาแหน่งทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การดาเนินงานและการเตรียมเอกสาร
คณะฯ จึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและนาไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการที่เร็วขึ้นต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
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) การจั ด ล าดับ ความส าคัญของความเสี่ ยง ปั จจั ยเสี่ ยง สามารถพิ จารณาจากมิ ติข องโอกาส และ
ผลกระทบจากสูงมายังต่า เพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายหน่วยงานได้ง่ายขึ้น (C-Check)
5) มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4 T มาใช้ประกอบการจัดทา
มาตรการ/แผนการจัดการ โดย 4 T ประกอบด้วย
Take
=
ยอมรับ
Treat
=
ลดหรือควบคุม
Transfer
=
โอนหรือกระจาย
Terminate =
หยุดหรือหลีกเลี่ยง
6) สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือลด
โอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ
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ด้านบุคลากร

สาเหตุความเสี่ยง

1. บุคลากรสายวิชาการที่มตี าแหน่งทางวิชาการมี

1. อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงาน

จานวนลดลง

ภายในระยะเวลา 5 ปี มีจานวนค่อนข้างสูง
2. คณะไม่ได้กาหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมี

2. ระเบียบ/ข้อบังคับ/มี่การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดทาให้การ
ตีความที่จะนาไปใช้ไม่คลอบคลุม

ตาแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาเท่าใด

1. การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศไม่
ถูกต้อง
2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
และไม่ได้ศึกษาเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยน

3. ขาดการสนับสนุนอัตรากาลังทดแทนสาย
1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร –

วิชาการจากเงินงบประมาณ
คะแนน

ระดับ

ความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ-และอัตรากาลัง
ทดแทน
2. ขาดมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ

ความเสี่ยงความเสี่ยง
20 – 25

5

สูงมาก

15 – 19

4

สูง

10 – 14

3

ปานกลาง

5–9
1–4

2
1

น้อย
น้อยที่สุด

เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ,
ค่าตอบแทน)
3. ขาดการวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานที่
เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทา

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ดาเนินการขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยเน้นการตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าในเนื้องานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมี
ปัจ จัย เสี่ย งที่ทาให้ ไม่บ รรลุ ผลตามพัน ธกิจ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้ มีประสิ ทธิผ ลและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ย งที่เปลี่ ยนแปลงไปอยู่เสมอ รวมถึงตัว ชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มีตาแหน่งทางวิชาการถึงวาระเกษียณอายุราชการ และมีความ
เสี่ยงที่จะมีจานวนที่ลดลงเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันบุคลากรหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่เพิ่มขึ้น การ
สูญเสียบุคลากรที่ผู้มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นจานวนมาก แต่ไม่มีบุคลากรใหม่เข้าสู่
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ตาแหน่งทางวิชาการ จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ภาระงานด้านความเสี่ยง จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่ อลด
สาเหตุความเสี่ยงบังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป กาหนดประเด็นความเสี่ยงการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จึงเป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความสาคัญ การพัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการที่เร็วขึ้น จะต้องประกอบด้วยความเข้าใจในขั้นตอน การดาเนินงานและการเตรียมเอกสาร คณะฯ จึง
ได้จัดทาโครงการนี้เพื่อช่วยให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าใจและนาไปสู่การพัฒนาระบบการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

สรุป
ปัจจัยที่ทาให้งานสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้การด้านการบริหารความเสี่ยง
2. บุคลากรมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3. บุคลากรมีความใจ และเกิดแรงจูงใจในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
ผลสาเร็จของงาน
1. ทราบความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขได้ตรงประเด็น
2. กาหนดวิธีการแก้ไขความเสี่ยงโดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. มีเอกสารที่สามารถเตรียมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้
การนาไปใช้ประโยชน์
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นระบบการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งทาให้หน่วยงาน คณะ
วิทยาเขต มหาวิทยาลัย มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องเปิดเผย
ข้อมูลด้านความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ในระดับล่างได้รับทราบ และสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สิ่งที่สาคัญที่สุดใน
การบริหารความเสี่ยง คือ ต้องให้ทุกฝ่าย ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดสาเหตุความเสี่ ยงบังเกิดผลดีต่อการ
บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการต่อไป
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EA การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0
เกียรติสุดา สมนา1* วัชรพล นาคทอง2 รัชนีกร โยธาทูล3 ภาณุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ พลแสน3
1*
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
2
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
3
เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

บทคัดย่อ
แผนกงานนั กศึกษาเป็ น กลุ่ มงานหนึ่ งในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กากับดูแล
เกี่ยวกับงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึงการจัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในกิจกรรมนี้ทาง
แผนกงานพัฒนานักศึกษาได้นาเอาความรู้ด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทความฉบับนี้ กล่าวถึงการนาเอาการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทาให้รู้อย่างชัดแจ้งและการนาความรู้ไปให้เกิดเป็นทักษะ มา
ใช้กับโครงการและนักศึกษา ซึ่งทาให้นักศึกษาได้รับประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรมนี้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังที่ว่า เชี่ยวชาญวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์สู่สังคม และ
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, การบาเพ็ญประโยชน์, 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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บทนา
การจัดการความรู้ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้คนที่ต้องการความรู้ ใช้ความรู้ ได้รับความรู้ที่ต้องการใช้
ในเวลาที่ ต้ อ งการ (Right Knowledge, Right People, Right Time) (American Promotion and Quality
Center, APQC) โดยการนาความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ มีความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ ทางาน การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ดาเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม (วิจารณ์ พาณิช)
จากการศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ต ามรู ป แบบ SECI Model ของ Ikujiro Nonaka และ Hirotaka
Takeuchi (1995) ซึ่งเป็นแนวคิดในการแปลงความรู้ ระหว่าง Explicit knowledge และ Tacit knowledge ให้
เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดเกลียวความรู้ (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 แผนกงานพัฒนานักศึกษาจึงนาเอาหลักการของการจัดความความรู้ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ดีมาใช้ในโครงการด้านการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
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และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นาองค์ความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ต่อไป

วิธีการจัดการความรู้และผลการดาเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นโครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ในการจัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
โดยแผนกงานพัฒนานักศึกษาได้จัดให้นักศึกษาในหลากหลายสาขาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โดยการเลือกทากิจกรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพและความถนัดในแต่ละสาขา เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ การทารั้วลวดหนาม จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การเชื่อมและซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นต้น โดยมีกระบวนการทางานเป็นไปตามแผนผังรูปที่ 2
นาผลที่ได้และข้อเสนอแนะของครั้งที่ผ่านมาเข้าที่ประชุม
การประชุมแผนกงานพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดทาแผนกิจกรรมโครงการ

ประชุมคณะกรรมการโครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนที่เหมาะสม
ลงพื้นที่สารวจครั้งที่ 1
ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพของนักศึกษาในคณะ
ลงพื้นที่สารวจครั้งที่ 2 ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
รูปที่ 2 กระบวนการจัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์
ซึ่งการจัดทาโครงการดังกล่าว ทางแผนกงานพัฒนานักศึกษาได้นาเอาวิธีการจัดการความรู้มาใช้ในการจัด
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้การจัดทาโครงการเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางจากจัดการความรู้เพื่อให้เกิดเป็น Knowledge Spiral ตามรูปที่ 1 ทาให้ได้ลาดับขั้นตอนของ
การจัดการความรู้เป็นขั้นตอนเพื่อการจัดทาโครงการ EA การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 Socialization การแบ่งปัน หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการทางานเพื่อให้เกิดทักษะ
ในขั้นตอนนี้ส่วนหนึ่งเกิดได้จากการแบ่งปันและสร้าง Tacit Knowledge ของผู้ที่สื่อสารระหว่าง
การแลกเปลี่ ยนโดยประสบการณ์ตรง ทาให้ นักศึกษาที่ออกโครงการได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้ สอนด้ว ยการ
บรรยายในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย การทาแบบทดสอบ การใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ การลง
มือปฏิบัติจากวิชาภาคปฏิบัติ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย ทาให้นักศึกษาได้มีความรู้จากอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา ดังแสดงในรูปที่ 3
Socialization

บรรยายในชั้นเรียน

นักศึกษา

อาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญบรรยาย
กิจกรรมกลุ่มย่อย
แบบทดสอบ

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

สื่อการสอน

รูปที่ 3 แผนผังการสร้าง Socialization ให้แก่นักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 Externalization การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทางาน แล้วทาไปสร้างความรู้ชัด
แจ้ ง เช่นการเขีย นกรอบแล้ว ความคิด การลงมือทา เป็น การแปลง Tacit Knowledge ให้ กลายเป็น Explicit
Knowledge
หลังจากที่นักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ทาให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ วิธีการทางานในกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากนั้น แผนกงานพัฒนานักศึกษานานักศึกษา
ลงทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ที่กาหนด เช่น การลงมือซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมคอมพิวเตอร์
การทารั้วลวดหนาม การซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เป็นต้น โดยเมื่อนักศึกษาได้ลงมือทาแล้ว นักศึกษาสามารถสร้าง
เป็นคู่มือในการใช้งานหรือการทางานเพื่อให้บุคคลทั่ วไปที่สนใจสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อีกด้วย แผนการทางาน
ในขั้นตอนนี้แสดงดังรูปที่ 4
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Externalization

กิจกรรมจากนักศึกษา
1. การลงมือซ่อมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. การซ่อมคอมพิวเตอร์
3. การทารั้วลวดหนาม
4. การซ่อมแซมสนามเด็กเล่น
เป็นต้น

กิจกรรม
บาเพ็ญ
ประโยชน์

จัดทาคู่มือ
หรือ
วิธีการใช้

บุคคลทั่วไป
ที่สนใจ

รูปที่ 4 แผนการทางานในขั้นตอน Externalization
ขั้นตอนที่ 3 Combination การเปลี่ยนรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยจัดระบบความรู้ที่ได้ศึกษาให้
เป็นหมวดหมู่ หรือมีการบูรณาการความรู้
ในขั้นตอนนี้ เป็นการสร้าง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวม
ความรู้ประเภท Explicit Knowledge จากแหล่งต่างๆ มาสร้างเป็น Explicit Knowledge ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ใน
การทางาน เป็นขั้นตอนที่เกิดจากการจัดทากิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์สาเร็จ แผนกงานนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน
วิธีการทางานจากการจัดโครงการในการบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับการนาความรู้ของนักศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดโครงการ มีการเขียนรายงานผลสาเร็จเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ได้นาเอาข้อเสนอแนะในครั้งที่ผ่านมารวมกับผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมในครั้งปัจจุบันนามาสรุปผลการจัดโครงการ ทาให้ได้ออกมาซึ่งความรู้และวิธีการในการจัด
โครงการที่มีความเหมาะสม ทาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาของตนเองไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยในขั้นตอนนี้ แสดงแผนผังดังรูปที่ 5
Combination

กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์

แผนกงานพัฒนา

รายงานสรุปผล
โครงการ

นักศึกษา

คู่มือในการจัดทา
กิจกรรมบาเพ็ญ
กลุ่มนักศึกษา

รูปที่ 5 แผนการทางานในขั้นตอน Combination
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ขั้นตอนที่ 4 Internalization การนาความรู้ชัดแจ้งใช้จนเกิดเป็นทักษะ เรียกว่า ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ
ในขั้ น ตอนนี้ เป็ น การแปลง Explicit Knowledge มาเป็ น Tacit Knowledge เมื่ อ แผนกงาน
พัฒนานักศึกษามีการจัดโครงการบาเพ็ญประโยชน์หลายๆ ครั้ง และมีการค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม
เมื่อน ามาปรับ ใช้กับโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ทาให้ เกิดการสรุปข้อมูล ออกมาเป็นความรู้ใหม่ในการจัดการ
โครงการบาเพ็ญประโยชน์จนเกิดเป็นความชานาญและนามาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ทาให้เกิดเป็นทักษะและมีความชานาญในด้านการจัดกิจกรรมจนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้ และในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้ควบคุมและอาจารย์ที่สนใจ สามารถนาเอาความรู้วิธีการที่ได้จาก
การบาเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามาใช้ ถ่ายทอดให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้อีกด้วย การกระทาเช่นนี้ทาให้เกิดเป็น
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) นิยมเรียกว่า SECI model แสดงดังรูปที่ 6 ความรู้ที่ได้จากการจัดทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รูปที่ 6 เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) นิยมเรียกว่า SECI model

สรุปผลการศึกษา
จากการจั ด ท า EA การบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 สามารถสรุ ป ผล
การศึกษาได้ดังนี้
1. นักศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. การนาเอาการจัดการความรู้มาใช้กับโครงการบาเพ็ญประโยชน์ของแผนกงานพัฒนานักศึกษาทาให้การ
ดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการความรู้ของโครงการบาเพ็ญประโยชน์ทาให้เกิดการสร้างเกลียวความรู้ ทาให้การจัดกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ให้โอกาสแผนกงานพัฒนา
นักศึกษาได้จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ขึ้น ขอบคุณผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษาทุกท่านที่ช่วยให้โครงการสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
The project of Knowledge Management (KM) : Prevention and sports injuries.
วีระพงษ์ แดนดี
สุคนธ์ธา พุ่มเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ sceipessk@outlook.com
อาจารย์ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ rabbit.tawan@gmail.com

บทสรุป
โครงการจัดการความรู้ (KM) เป็นโครงการที่ให้บุคลากรศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศได้นาความรู้ที่ชัดแจ้ง
และความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความสาเร็จ การ
บริหารจัดการหลักสูตร และโครงการที่ประสบความสาเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกัน ผ่านกระบวนการของ
การเสวนา การอภิป ราย การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) จะเป็น
เครื่องมือสาคัญที่ทาให้หน่วยงานเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บุ คลากรให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา
2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 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.
คาสาคัญ : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
: Prevention and sports injuries.

บทนา
ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ป ระชาชนจานวนมาก เข้า
ร่ว มกิจ กรรมเสริมสร้ างสุ ขภาพไม่ว่าจะเป็ น การเดิน การวิ่ง ตลอดจนเข้าร่ว มไตรกีฬาที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังมีประชากรอีกส่ วนหนึ่งที่ให้ความสนใจ ในการออกกาลังกายในสถานออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ต่างๆ ซึ่งเปิดให้บริการมากขึ้นเป็นจานวนมาก การที่ประชาชนไม่ได้รับคาแนะนาหรือแนวทางการออกกาลังกายที่
ถูกวิธี จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ บุคลากรศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเละสุขภาพเล็งเห็นความสาคัญของ
การบาดเจ็บทางการกีฬา จึงมีความจาเป็นที่จะจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ เพื่อให้การเรียนการสอน และการฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด
ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนการ
สอน การฝึกซ้อมแต่ละชนิดกีฬา จึงจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการเรียนการสอน การฝึกซ้อม สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
2. เพื่อลดความเสี่ ย งต่อการบาดเจ็ บ ทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา” มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
มีการเชิญอาจารย์และผู้เชียวชาญสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จานวน 12 คน โดยมีการวางเป้าหมาย
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การจัดการความรู้ คือ ประเด็น “การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา” และเป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และเพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่ว ยเหลือ
ตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการป้องกันการบาดเจ็บ โดยเน้น
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ใช้ทักษะทาง
กีฬา ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ความเป็นเลิศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการเทคนิคการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน การ
บริการทางวิชาการ และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณาจารย์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้ยกกรณีตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบูรณาการเทคนิคการป้องกัน
การบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ
4. รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับบูรณาการเทคนิคการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬากับการเรียนการสอน
การบริการทางวิชาการ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านเอกสารคู่มือ การป้องกันการ
บาดเจ็บทางการกีฬา
5. นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้
ทักษะของผู้ มีป ระสบการณ์ตรงที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีการจัดทาเป็นแผน
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป

บทสรุป
โครงการจัดการความรู้ (KM) : การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา เป็นโครงการที่ให้บุคลากรศูนย์กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศได้นาความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่
ประสบความสาเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตร และโครงการที่ประสบความสาเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและ
กันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่าย หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice
หรือ CoP) จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้หน่วยงานเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สาคัญ คือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬาและ
มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย
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บทสรุป
การพัฒนาการจัดการความรู้ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2559 เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการขับเคลื่อนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็น
การดาเนินการแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานภายใน และใช้ประโยชน์ร่วมกันจากองค์ความรู้ที่ได้รับตามบริบท
ของหน่วยงาน จนกระทั่งในปีการศึกษา 2559 สถาบันได้ขับเคลื่อนระบบและกลไกการจัดการความรู้ให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสามารถสกัดองค์ความรู้เฉพาะของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ดังนี้
1. กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. มอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดี หัว หน้ างานที่กากับดูแลด้านยุ ทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิ ตบัณฑิตและด้านวิจัย
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
3. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
4. จัดให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่น หรือประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้ง
ผลงานด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ หรือการจัดประชุม
สัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. กากับติดตามให้มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา โดยติดตามผ่านการรายงานหรือจัดประชุมความก้าวหน้า และจัดเก็บ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
6. กากับดูแลติดตามให้มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีก ารศึกษาที่
ผ่านมา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสรุปผลการนาไปใช้อย่างชัดเจน
จากแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ได้รับองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์กับทุกหน่วยงานภายใน ทั้งสิ้น 8 เรื่อง
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คาสาคัญ : 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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บทนา
การจัดการความรู้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้ างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งปรากฏในมาตราที่ 8 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้ าทางวิช าการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อมสั งคมการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 3 คือแนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้สถาบัน อุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวมการจัดเก็บความรู้ การเข้า ถึงข้อมูล และ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น
จากความสาคัญดังกล่าว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ตระหนักและพัฒนาการจัดการ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 ที่
มีการจัดการความรู้แบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานภายใน โดยนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
บริบทของหน่วยงาน จนกระทั่งปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีเป้าหมายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และกากับติดตามหน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน จานวน 5 หน่วยงาน
ให้มีการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วยการจัดการความรู้ของคณะ อย่างน้อย 2 ประเด็น ใน
ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ และการจัดการความรู้ของสานักงานรองอธิการบดี และสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
อย่ างน้ อย 1 ประเด็น ในประเด็น ที่เกี่ ย วข้องกับการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบ ในการนี้
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพในการ
กากับ ติดตาม ประสานงาน และอานวยการให้มีการดาเนินการจัดการความรู้ของทั้ง 5 หน่วยงานภายในวิทยาเขต
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เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ให้เกิดแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาและการกีฬาที่
เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรสายผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
เรียนอย่างมีความสุข และสาเร็จการศึกษากลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น สถาบันยังมุ่งเน้นการพัฒนา
งานวิจั ย อย่ า งต่อ เนื่ อง แต่ด้ว ยข้ อจ ากั ดบางประการ โดยเฉพาะการจั ดท าโครงร่า งงานวิจั ยและน าเสนอขอ
งบประมาณ การสั งเคราะห์องค์ความรู้ จากงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่นั้น ยังเป็น
อุปสรรคสาหรับบุคลากรในการเขียน รวมทั้งสถาบันยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบข้อมูลและเอกสารเพื่อการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาให้มีความรวดเร็ว สะดวก และเป็นมาตรฐาน และการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับหลัก 5 ส ในรายละเอียดที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมโดยเฉพาะของ
สถาบัน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงได้กาหนดประเด็นความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต 3 เรื่อง คือ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Application แนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการดาเนินงานอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ส่วนประเด็นความรู้ด้านการวิจัย 3
เรื่อง คือ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ การพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย และรูปแบบ
การเขียนและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย สาหรับประเด็นความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2 เรื่อง คือ รูปแบบการจัดการกิจกรรม 5 ส และรูปแบบการสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา

วิธีการดาเนินงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งานการ
พัฒนาการจัดการความรู้อย่างชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ จัดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อสนั บสนุ น งบประมาณในการดาเนินงาน กาหนดเป้าหมายและกลุ่ มเป้าหมายการจัดการความรู้
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนดแผนการจัดการความรู้
ที่ระบุระยะเวลา ลาดับขั้นตอน และกิจกรรมการจัดการความรู้ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานกากับติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานผ่านการรายงานและประชุมติดตามแก้ไขปัญหาในการดาเนินงาน เพื่อให้ทุก
หน่วยงานภายในจัดทาองค์ความรู้ที่ได้รับออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดผลดีต่อหน่ วยงานและจัดทารูปแบบการสรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้น สรุปรายละเอียดของการจัดการความรู้ได้ดังนี้
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เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

ด้านการผลิตบัณฑิต
การพัฒนาการเรียน 1. ได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอน โดยการใช้ ได้อย่างต่อเนื่อง
Application
2. เพิม่ ทางเลือกในการเรียนรู้จาก
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น
แนวทางการ
ได้แนวทางการดาเนินงานอาจารย์
ดาเนินงานอาจารย์ ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของคณะ
ที่ปรึกษาที่มี
ศิลปะศาสตร์เพื่อลดความผิดพลาด
ประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน
(e-Education) ที่เกิดจากตัวนักศึกษา
ลดการออกกลางคันของนักศึกษา
รูปแบบการ
ได้แนวทางปฏิบัติทดี่ ีเผยแพร่ให้
ดาเนินงานอาจารย์ อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
นิเทศก์วิชาชีพครู
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ด้านการวิจัย
การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่
การพัฒนาทักษะ
การเขียน
เค้าโครงการวิจัย
รูปแบบการเขียน
และเทคนิคการสรุป
องค์ความรู้จาก
งานวิจัย
ด้านอื่น ๆ
รูปแบบการจัดการ
กิจกรรม 5 ส

กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง

ผู้สอนกลุม่ วิชาเฉพาะวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณภาพการจัด
การศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะ
สังคม และ
ศิลปศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
อาจารย์นิเทศก์และ
ประสิทธิภาพ
ผู้เกี่ยวข้องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

มีบทความวิจัยสาหรับการตีพมิ พ์
เผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

บุคลากรผู้สอน

ได้แนวทางและวิธีการเขียน
เค้าโครงการวิจัยในแต่ละหัวข้อ

บุคลากรผู้สอน

ได้แนวทางปฏิบัติทดี่ ีเผยแพร่ไปสู่
อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย

บุคลากรผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้อง

ได้แนวทางการจัดการอาคารสถานที่
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลัก 5 ส
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

1. คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ระดับวิทยาเขต
2. กลุ่มงานต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างภายในวิทยาเขต
3. คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรม 5 ส

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
การวิจัยฯ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย
ของการจัดการความรู้

กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนา
4. บุคลากรในสังกัด
สานักงานรองอธิการบดี

ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง

ด้านอื่น ๆ
รูปแบบการสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน
การพลศึกษา

1. ได้แนวทางบริหารจัดการและวี
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ดาเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษา
2. ได้ส่งเสริมผูฝ้ ึกสอนกีฬาและ
บุคลากรของสานักงานกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ด้านการจัดระบบงาน
เอกสาร และขั้นตอนการกรอก
แบบฟอร์มการสมัครในระบบ
ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนการจัดการความรู้ที่กาหนดเป็นกรอบดาเนินงานให้ทุกหน่วยงานภายในดาเนินการ
ลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การบ่งชี้ความรู้
ขั้นตอนที่ 2
การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3
การรวบรวมความรู้
ขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
กลั่นองค์ความรู้
ขั้นตอนที่ 5
การเผยแพร่
และถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
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กิจกรรมการจัดการความรู้
1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
1.2 ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
1.3 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้
2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
2.2 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 2
2.3 การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ 3
หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้มากกว่า 3 ครั้ง ตามความ
ต้องการและความเหมาะสม
3.1 รวบรวมความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ
3.2 จัดประเภท และหมวดหมูค่ วามรู้
4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ในแต่ละประเภท
และหมวดหมู่
4.2 วิพากษ์ความถูกต้องของความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญ
5.1 จัดทาคู่มือและเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของสถาบัน

กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0
ลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6
การสรุปผล
การนาไปใช้

กิจกรรมการจัดการความรู้
6.1 กลุ่มเป้าหมายนาความรู้ไปใช้
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และสรุปผล
การนาไปใช้

กรอบระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม สาหรับประเด็นความรู้
ที่แต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการมาก่อนหน้าแล้ว ให้ยึดตามกรอบระยะเวลาของแผนการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน
ได้ดาเนินการไปแล้ว

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. ผลจากการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น 3 เรื่อง โดยเกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ดังนี้
1.1 องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ “Application” โดยคณะวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและสุ ข ภาพ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 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 ข ภาพ
(Healthy) และมี ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ อยู่ 4 ขั้ น ได้ แ ก่ 1) ดาวน์ โ หลด “Application” 2) ศึ ก ษาข้ อ มู ล การใช้
“Application” 3) น า “Application” ไปใช้ ส อนในรายวิ ช า 4) ประเมิ น ผลการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
“Application” โดยวิธีการใช้แบบสอบถามและประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลการนาองค์ความรู้ไป
ใช้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Application อยู่ในระดับมากทุก
รายการ โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสมอย่างยิ่งกั บการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอน 5
รายวิชา ที่ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างครบถ้วน และมีการต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดทางานวิจัย 1 รายวิชา
1.2 องค์ความรู้เรื่องแนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะศิลป
ศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ขั้นตอนที่ระบุกรอบระยะเวลาเป็นรายเดือนตลอดหนึ่งปีการศึกษาทั้งสองภาคเรียน และ
ภารกิจ ของอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ 1) ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2) วางแผนตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษาและทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษา 3) ติดตามการลงทะเบียนและการชาระเงิน 4) จัดทาระเบียน
สะสมของนักศึกษา 5) ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา 6) สารวจการคงอยู่ของนักศึกษา 7) กาหนดเวลา
เข้าพบนักศึกษาตลอดภาคเรียน 8) ให้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเป็นระยะ 9) พบนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
10) เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาตามที่สถาบันกาหนด 11) ให้คาแนะนาช่วยเหลือ/ส่งต่อ 12) กากับติดตามการ
เตรี ย มสอบปลายภาคของนั กศึ กษา ทบทวนระเบีย บการสอบ 13) ติด ตามการสอบปลายภาคของนั กศึ กษา
14) แจ้งผลการศึกษาแก่นักศึกษา และ 15) การประเมินผลก่อนจบการศึกษา สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่ อแนวทางการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
รายการ และส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559
1.3 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการดาเนินงานอาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลั ก คือ ขั้นเตรียม (Planning) ขั้นปฏิบัติ (Doing) และขั้นประเมินผล
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(Assessing) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้ระบุภารกิจของอาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูไว้อย่างชัดเจน สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่ อรูปแบบการดาเนินงาน
อาจารย์นิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ และส่งผลให้การนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558
2. ผลจากการจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย มี อ งค์ ค วามรู้ ทั้ ง สิ้ น 3 เรื่ อ ง โดยเกิ ด ผลกระทบที่ เ ป็ น
ประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ดังนี้
2.1 องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ ประกอบด้วย การเตรียมตัวเขียนบทความ การศึกษาหลักการเขียนบทความวิ จัย การทาความเข้าใจ
ส่วนประกอบของบทความวิจัย และการศึกษาแนวทางการหาแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย สรุปผลการนาองค์
ความรู้ไปใช้ พบว่า มีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีการศึกษา 2559 จานวน 10 เรื่อง
2.2 องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยคณะศิลปศาสตร์ พบว่า การ
เขียนโครงการวิจัย ของสถาบัน แต่ละแห่ ง จะมีรายละเอียดปลี กย่อยต่างกันอยู่เล็กน้อย แต่ส่ว นใหญ่แล้ วจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน วิธีการเขียนโครงการวิจัยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ ชื่อเรื่อง ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การวิจั ย วัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย คาถามของการวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐ านและกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ) ขอบเขตของการวิจัย การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ใน
การวิจัย (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ระเบียบวิธี วิจัย ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย บรรณานุกรม ภาคผนวก (ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ) และประวัติ
ของผู้ดาเนินการวิจัย สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า มีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อนาเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากเงินภายใน จานวน 13 เรื่อง และจากหน่วยงานภายนอก จานวน 1 เรื่อง
2.3 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบและเทคนิคการสรุปองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยคณะศึกษาศาสตร์
ได้แก่ 1) การศึกษาความหมายการสั งเคราะห์ งานวิจัย 2) แนวทางในการสั งเคราะห์ องค์ความรู้จากงานวิจัย
ประกอบด้วย การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือเชิง บรรยาย (Qualitative Synthesis) และการสังเคราะห์เชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Synthesis) 3) การเลื อกรูป แบบการเขีย นสรุป องค์ความรู้จ ากการวิจั ย และ 4) การ
ดาเนินการตามขั้นตอนและเทคนิคการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า มี
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกิดขึ้น จานวน 2 ชิ้น
3. ผลจากการจัดการความรู้ด้านอื่น ๆ มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น 2 เรื่อง โดยเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
หรือสร้างคุณค่า หรือแก้ไขปัญหา ดังนี้
3.1 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดการกิจกรรม 5ส โดยสานักงานรองอธิการบดี
ประกอบด้ว ย สะสาง Seiri (เซริ ) (ท าให้ เ ป็ น ระเบี ยบ) คื อ การแยกระหว่ า งของที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ กับ ของที่ ไ ม่
จาเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ทิ้งไป สะดวก Seiton (เซตง) (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่
จาเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทั นที สะอาด Seiso (เซโซ) (ทาความสะอาด) 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 หรือสิ่งที่กาหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย โดย
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กาหนดให้มีกิจกรรมการประเมินผลและกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้ในการประกวดอาคาร ห้อง และ
ชั้นของอาคารต่าง ๆ สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ พบว่า ทุกอาคาร ทุกห้อง และทุกชั้นของอาคารต่าง ๆ ใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีคะแนนการประเมินสูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าได้มาตรฐาน 5ส ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.2 องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา โดยสานักงาน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตรวจสอบและรับรองข้อมูล และขั้น
สรุ ป ผลการดาเนิ น งาน ซึ่งในแต่ล ะขั้น ตอนได้อธิบายรายละเอียดของการดาเนินการไว้ให้ ผู้ ฝึ กสอนกีฬาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามวงจรคุณภาพ PDCA สรุปผลการนาองค์ความรู้ ไปใช้ พบว่า การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ไม่พบความความผิดพลาดของข้อมูลนักกีฬาจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีในระบบออนไลน์
คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องของข้อมูล เท่ากับ รอยละ 100 และผู้ฝึกสอนกีฬามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ดาเนินงานที่กาหนดอยู่ในระดับมากทุกรายการ

สรุป
การพัฒ นาการจั ดการความรู้ ในสถาบัน การพลศึ กษา วิ ทยาเขตสุ พ รรณบุรี ปีก ารศึ กษา 2559 มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ที่เป็นการดาเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้รับตามบริบทของหน่วยงาน และสามารถขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภายใน
ตามโครงสร้างของสถาบัน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง พร้อม
ทั้งมีการนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ จานวน 8 เรื่อง ตามแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยศึกษาเป้าประสงค์ตามป ระเด็น
ยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่
ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน
2. มอบหมายบุ ค คลที่เ กี่ ย วข้อ งในการก าหนดประเด็ น ความรู้ ประกอบด้ ว ยรองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี รองคณบดี หัวหน้างานที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตด้านวิจัย
รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทั กษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนด โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และกาหนด
นโยบายให้มีการสารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิช า
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ
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4. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยเชิญ
บุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอื่นๆที่
สถาบันมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอผ่านเวที ต่าง ๆ มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว มีการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น ส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ทั้งระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอ
ย่างเหมาะสมทั้งด้านงบประมาณ เวลาและสถานที่
5. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่
เป็ น แนวปฏิบั ติที่ดีมาพัฒ นา และจั ดเก็บ อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลั กษณ์อักษร (explicit
knowledge) โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบหมวดหมู่
เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย มีการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดพิมพ์สรุปผลการดาเนินงานจัดการความรู้ประจาปีการศึกษาที่แสดงถึง
กระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งหมดของหน่วยงาน โดยจัดพิมพ์แบบมาตรฐานกับโรงพิมพ์
6. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่ างๆและติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มี
กลไกในการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายในด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก
การจัดการความรู้ของสถาบัน และมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน รวมทั้งมีการสรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกหน่วยงานภายใน
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บทสรุป
คณะศิลปศาสตร์ให้ความสาคัญในด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันในระดับอุดมศึกษา
โดยผ่านการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ โดยการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ดาเนินโครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อหาแนวปฏิ บัติที่ดีโดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ได้ไปพัฒนางานและองค์กรต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
หลังจากที่ได้มีการดาเนินโครงการและประเมินความรู้ก่อน-หลังรับการอบรมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านด้าน
การผลิตบัณฑิตการวิจัยและคณะศิลปศาสตร์ ” พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และได้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ า นการวิ จั ย ตลอดจนได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ตลอดจนสามารถคว้ารางวัลการนาเสนองานวิจัยแบบปากเปล่ าในงานประชุมวิชาการนานานชาติ (Institute of
Physical Education International Conference 7th IPEIC) เมื่อช่ว งเดือน มิถุนายน 2560 ที่ผ่ านมา นับว่ า
เป็นความสาเร็จแบบสองต่อในการจัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกฝน พัฒนา ทักษะ
ของคณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์
คาสาคัญ : การจัดการความรู้ด้านการทาวิจัย เทคนิคการทาวิจัย การทาวิจัยให้ประสบวามสาเร็จ แนวทางการทา
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

บทนา
จากผลการดาเนินงานโครงการ KM ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ พบว่า ด้านการวิจัยต้องการ
ให้เกิดการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อั กษร เพื่อให้บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยจัดทาเป็นรูปแบบ
เอกสารคู่ มื อ เผยแพร่ ใ ห้ ค ณะและหน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบ เรื่ อ ง “แผนการจั ด การความรู้ KNOWLEDGE
MANAGEMENT (KM)” และ “ขั้นตอนการขอสนับสนุนทุนวิจัยและการติดตามงาน คณะศิลปศาสตร์”
การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการดาเนินการ
พัฒนาองค์กรสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความรู้ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็น
ส่วนสาคัญที่คณะศิลปศาสตร์ จะต้องทาการรวบรวม และสังเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้คณะฯ สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และปณิธานของคณะฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยให้กับสังคม มี
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ สร้างการบูรณา
การระหว่างศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการบริหารจัดการในสถาบัน การจัดการความรู้ในองค์กรจึงเป็น
หัวใจสาคัญของการบริหารจัดการของคณะฯ โดยบุคคลากรทุกคนเริ่มต้นจากความรู้เข้าใจในการจัดการความรู้
และเห็ น ประโยชน์ ข องการจั ด การความรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ จะน าไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Learning
Organization) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้
คณะศิลปศาสตร์ให้ความสาคัญในด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันในระดับอุดมศึกษา
โดยผ่านการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบนามธรรม
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน
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งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์มนุษยสัมพั นธ์ หรือการนาเป็นผู้นา และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
หรือ ความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิ ตและการ
วิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นมาให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยจนเกิดเป็นแนวทาง “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี”

วิธีการดาเนินงาน
เมื่อเกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย จนเกิดเป็น “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จภายใน 1 ปี”
โดยนาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หลักตนเป็นที่
พึ่งแห่งตน ภายใต้การยึดจรรยาบรรณนักวิจัยร่วมกัน โดยผู้ทาวิจัยนาไปปฏิบัติควบคู่กับกระบวนการทาวิจัยให้
ประสบความสาเร็จ (ภาพประกอบที่ 1) และแผนทางานวิจัย ปี 60 (ภาพประกอบที่ 2) ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนให้ “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี” เป็นรูปธรรมที่ง่ายและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
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อิทธิบาท 4

ตนเป็นที่พึงแห่งตน

ยึดจรรยาบรรณนักวิจัย
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• 1. ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทา ใจที่รักอันเกิดจาก
ความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทา จึงจะเกิดผลจริง
• 2. วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้ง
กายและใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นๆ
• 3.จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบต่อภาระงานที่ทา
• 4. วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทามา อันเกิด
จาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทาด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ)
อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ)
• จะต้องทาด้วยตนเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเรื่อง
หรือการหาชื่อเรื่อง การเขียนเค้าโครงวิจัย การสร้าง
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล และการเขียนรายงานการ
วิจัย อย่างไรก็ตามขั้นตอนที่อาจขอความร่วมมือ หรือ
ความช่วยเหลือจากคนอื่นได้

• ต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในการทางวิชาการและการ
จัดการ ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัย
ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงาน ที่สนับสนุนการวิจัย
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
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ทุ่มเทมุ่งมั่นเป็นความ
มุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ
มีใจรักในสิ่งที่ทา

วิริยะ
ฉันทะ

2.อิทธิบาท 4

จิตตะ

ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ
ต่อภาระงานที่ทา

วิมังสา

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้
ทามา
ต้องซื่อสัตย์

3.จรรยาบรรณ
นักวิจัย
1.ที่ปรึกษา

ผู้ทาวิจัย

มีคุณธรรม
ตระหนัก

เลือกหัวข้อที่จะทาวิจัย
ประชากร
กาหนดเป้าหมาย
วางแผนทางานวิจัย

ระยะเวลา
สถานที่

ทาตามแผนทางานวิจัย
ตรวจงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการ “การทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ”
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ผู้รับผิดชอบงานวิจัย
ประสานงานกับฝ่ายวิจัยสถาบันเพื่อ
ส่ง ว1ด และทาสัญญา

1.ขออนุมัติดาเนิน
โครงการการสนับสนุนการวิจัย
โครงการพัฒนศักยภาพด้านการวิจัย
(ต้นกล้าวิจัย) คณะศิลปศาสตร์
(เดือนตุลาคม)

ประกาศสมัครขอรับทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
(1 กันยายน )

ผู้ขอรับทุนวิจัยส่ง ว1ด
(ภายในวันที่ 14 กันยายน )

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับทุนวิจัย
(1-2 พฤศจิกายน )

ประสานงานที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ส่งเค้าโครงร่างวิจัย
(3 กุมภาพันธ์)

ส่งเครื่องมือให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

ส่งเค้าโครงร่างวิจัยที่ผ่านการ
ตรวจ(15 มีนาคม)

สรุปและอภิปรายผล
(ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม)

เก็บข้อมูลวิจัย
(มีนาคม - เมษายน)

งานวิจัย
รวบรวบงานวิจัยส่งสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตยะลา

นาเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
(มิถุนายน 2560)

ภาพที่ 2 แผนทางานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
669

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดี ในการทางานวิจัย คือ แนวทาง
“เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี ” โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์และแนวทางการจัดการความรู้ และการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ (Tacit
Knowledge) จนเกิดความรู้แบบรูปธรรม (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านคู่มือที่ชื่อว่า “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี”

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการดาเนินงาน
1. การมีส่วนร่วมและการให้ ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ต่อเนื่องจากติดภารกิจ จึงส่งผลต่อกระบวนการทางานไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือวิธีการควบคุม
หรือจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ เช่น มีการ
มอบของรางวัลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ อีกทั้งโครงการต้องกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และบุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการต้องมาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ และมีความ
ตั้งใจจริงที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการต่อยอดความรู้ ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลการติดตามภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือวิธีการควบคุม
และมีการติดตามเป็นระยะ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM ที่เลือกทาสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. นโยบายของผู้บริหารคณะ มีความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติใ นการทางานโดยใช้
ความรู้เป็นฐานและพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
3. คณะกรรมการจัดการความรู้ KM เอาใจใส่และเป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์การ
4. มีบรรยากาศของความร่วมมือการมีส่วนร่วม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งใน KM Team และใน
กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
5. สร้างแรงจูงใจที่จะให้คนในองค์กรเปลี่ยนทัศนคติและสนใจใฝ่รู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของตนเอง
6. มีงบประมาณที่เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
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สรุป
หลังจากที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดดาเนินโครงการ "การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560" จนได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัย “เทคนิคการทาวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จภายใน 1 ปี” ส่งผลให้ผู้ทาวิจัยสามารถนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “Institute
of Physical Education International Conference 17th” ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 อีกทั้งงานวิจัยที่นาเสนอได้รับรางวัลการนาเสนอแบบปากเปล่าดีเด่น
ประจาคณะศิลปศาสตร์ นับว่าเป็นความสาเร็จในการเริ่มต้นที่ดี จากการที่มี แนวปฏิบัติ “เทคนิคการทาวิจัยให้
ประสบความสาเร็จ ภายใน 1 ปี”
ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ได้วางแผนระยะสั้นและระยะยาว คือ
ระยะสั้น ทางฝ่ายกาลังจะดาเนินการจัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ศตวรรษที่ 21 ในเดื อนธัน วาคม 2560 โดยเชิญคณาจารย์บุคลากรที่ส นใจจากคณะศึ กษาศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการ
สอน โดยการนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เทคนิคในการทางานวิจัยให้ประสบความสาเร็จ
ใน 1 ปี ตลอดจนเทคนิคการเตรียมตัว วิธีการนาเสนองานวิจัยโปสเตอร์ แบบปากเปล่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้
แผนระยะยาวคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มุ่งหวังให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนตลอดนักศึกษา ให้
ความสนใจในการทางานวิจัยและส่งผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติ เทคนิคที่สามารถทางานวิจัย
ให้เป็นเรื่องง่าย อีกทั้งสถาบันการพลศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี
ทั้งคณาจารย์ที่มีการทาวิจัยเป็น 1 ในพันธกิจหลัก ที่จะได้ฝึกฝนและพัฒนาการทาวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนที่ มี
แนวปฏิบัติที่ดีในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนักศึกษาที่ได้มีเวทีบูรณาการวิชาความรู้ไปใช้ใน
การนาเสนองานวิจัยและผลลัพธ์อีกทางที่ถือว่าเป็นกาไรคือโอกาสในการได้รับรางวัลจากการนาเสนองานวิจัย ซึ่ง
ถือว่าเป็นทั้งขวัญกาลังใจและความภาคภูมิใจที่ดีในการพัฒนางานวิจัย
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บทสรุป
การจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นการจัดการ
ความรู้ด้านสายสนับสนุน จัดทาขึ้นตามนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการ
ทางวิชาการที่ช่วยสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาแนวทางการสืบค้น
หนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ศูนย์รักษ์ศิลป์ใช้งาน ณ ปัจจุบัน คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Union
Library Management (ULibM) ซึ่งในอดีตที่ผ่ านมานั้น ศูนย์รักษ์ศิล ป์ ไม่มีเครื่องคอมพิว เตอร์ส าหรับสื บค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ภายในห้องสมุดให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ผู้ที่มาใช้บริการมักจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่
เคาน์เตอร์บริการเองว่ามีหนังสือเล่มที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ เล็งเห็นว่าห้องสมุด
ควรจะมีคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อย่างน้อย 1 เครื่อง จึงได้
ดาเนินการประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสืบค้นทรัพยากรฯ จานวน 2 เครื่อง และได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ศูนย์รักษ์ศิลป์ ดังปรากฏในรายงานการจัดการความรู้เล่มนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ดัวยตนเองอีกด้วย
องค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดทาการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์นั้น เน้นการใช้องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากหนังสือ เอกสาร ตารา
ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความรู้แบบรูปธรรม โดยทางคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ประมวล
ความรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แล้วบูรณาการความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
นั้น ดาเนินการจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ขึ้น
หลังจากนั้นได้มีการนาไปเผยแพร่ในเครือข่ายสังคม คือ เฟซบุ๊กของศูนย์รักษ์ศิลป์ และในรูปแบบเอกสารสิ่งพิม พ์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการศูนย์รักษ์ศิลป์ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคู่มือนั้นอย่างมีประสิทธิผล โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์
ศิล ป์ คอยให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ ในเบื้ องต้น นอกจากนั้ นยั งได้มี การติ ดตามผลการใช้คู่ มือ วิธี การสื บค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย โดยการให้ผู้ใช้บริ การแต่ละคนได้ทาแบบประเมินความพึงพอใจหลักจากที่ใช้คู่มือ
เสร็จแล้ว ระยะเวลาในการทดลองใช้คู่มือ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 2 เดือน
มีผู้ตอบกลับแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 30 ราย เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้ปิดภาคเรียนและปิ ด
ภาคเรียน จึงทาให้ได้แบบประเมินที่ตอบกลับมามีจานวนที่น้อย ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคู่มือวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์รักษ์ศิลป์ มีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับพอใจมาก (𝑥̃ = 4.16) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละด้าน พบว่า
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ผู้ใช้บริการทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถนาไปใช้ได้จริง (𝑥̃ = 4.10) เนื้อหาของคู่มืออ่าน
แล้วเข้าใจง่าย (𝑥̃= 4.10) การลาดับเนื้อหาสอดคล้องเชื่อมโยงกัน (𝑥̃= 4.03) และรูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน
(𝑥̃= 3.60) ตามลาดับ

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 2 0 1 7 . There were 3 0
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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.
คาสาคัญ : การสืบค้นสารสนเทศ, เทคนิคการสืบค้น, การค้นคืนสารสนเทศ

บทนา
การเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หรือสาขาวิชาศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นสังคมยุคสารสนเทศ หรือสังคมฐานความรู้นั้น นักศึกษาจาเป็นต้องใช้สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐาน
สาคัญในการตัดสินใจและการผลิตผลงานต่าง ๆ นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจในการแสวงหา เข้าถึ ง วิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด การค้นหาสารสนเทศอย่างถูกต้อง อาจทา
ได้ยากในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่อุดมไปด้วยสารสนเทศที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้อย่าง
สะดวก ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องมีทักษะทางวิชาการ (Academic skills) เพื่อให้ก้าวทันกับการเติบโตทางด้าน
การอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป (Howard, H. 2012: Online) ทักษะทางวิชาการนั้น ประกอบด้วย 1. การค้นหา
และการประเมิ น สารสนเทศ (Finding and evaluating information) 2. การเขี ย นเชิ ง วิ ช าการ (Academic
writing) 3. การอ่ า นและการจดบั น ทึ ก (Reading and note-taking) 4. การเตรี ย มการสอบ (Preparing for
exams) 5. การทางานเป็ นกลุ่ม (Working in groups) 6. ทักษะในการนาเสนอ (Presentation skills) 7. การ
อ้างอิงและการหลี กเลี่ ย งการลอกเลี ย นวรรณกรรม (Referencing and avoiding plagiarism) 8. การบริห าร
จัดการเวลา (Time management และ 9. การคิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
เหล่านี้คือสาเหตุที่ทาให้นักศึกษาจาเป็นต้องมีทักษะทางวิชาการเพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในการเรียนได้อย่างเหมาะสม และอยู่รอดได้ในสภาวะสังคมปัจจุบัน
การจะค้นหาหรือสืบค้นสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องมีทักษะสารสนเทศ และ
มีกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศด้วยด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว
ครบถ้วน และตรงตามความต้องการมากที่ สุด โดยกลยุทธ์สาคัญในการสืบค้นสารสนเทศ คือ การกาหนดคาค้น
และเทคนิคการค้น

กระบวนการดาเนินการการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์
เป็ น การรวบรวมเทคนิ ค การค้ น หา การสื บ ค้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศ เน้ น เฉพาะหนั ง สื อ เป็ น ส าคั ญ โดยใช้
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กระบวนการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน จนได้คู่มือแนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ULibM ซึ่ง ผู้ ใช้ บ ริ การศู น ย์ รั ก ษ์ศิ ล ป์ อั น ประกอบด้ ว ย นั ก เรีย น นัก ศึ ก ษาและบุ ค คลภายนอกจะสามารถใช้
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ในการสืบค้นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อค้นหาความรู้ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
องค์กร โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ เล่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นกับงานบริการของศูนย์รักษ์ศิลป์ และพิจารณา
แล้วว่าองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการบริการของศูนย์รักษ์ศิลป์ คือ การจัดทาคู่มือแนวทางการ
สืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
ดาเนินการคัดเลือกและแสวงหาแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ และจากเอกสาร ตารา หนังสือ
ต่าง ๆ โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือจากผู้เขียน ผู้แต่ง และหน่วยงานของแหล่งสารสนเทศนั้น เน้นการใช้องค์
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากหนังสือ เอกสาร ตารา ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นความรู้
แบบรูปธรรม หลังจากนั้นได้ประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็นความรู้จากเอกสารต่าง ๆ แล้ว
บูรณาการความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วนั้น ดาเนินการจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการสืบค้น
หนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของศูนย์รักษ์ศิลป์ขึ้น
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
ดาเนินการจัดทาแผนผังความคิด (Mind Mapping)
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็นการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้นั้น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้
เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ดังนี้
4.1 นาความรู้ที่จัดหมวดหมู่แล้ว มาปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
4.2 นาความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาและเรียบเรี ยงใหม่แล้ว นามาจัดทาในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มให้
เป็นแบบมาตรฐาน
4.3 จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางการสื บ ค้ น หนั ง สื อ ด้ ว ยโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ข องศู น ย์ รั ก ษ์ ศิ ล ป์ ใ ห้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้คู่มือมีความสมบูรณ์มากขึ้น
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดย
วิธีการเผยแพร่และประชาสั มพัน ธ์ในรู ป แบบเอกสารสิ่ งพิมพ์ บอร์ดประชาสั มพันธ์ และในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นต้น

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
การแบ่งปัน แลกเปลี่ ย นความรู้ เป็นการนาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยน เคล็ดลั บ
เทคนิคการทางาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์
ศิลป์ ได้ให้คาแนะนาและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการสืบค้นหนังสือในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง
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7. การเรียนรู้ (Learning)
หลังจากผู้ใช้บริการได้สืบค้นหนังสือเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่ายขึ้น
เพราะหลังจากที่ใส่คาค้นที่ต้องการลงในโปรแกรมแล้วนั้น ระบบจะประมวลผลและแสดงผลการสืบค้นทันทีว่า
คาค้นนั้นมีหรือไม่มี ถ้ามี หนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ไหน

สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลผลิตของการจัดการความรู้ คือ ได้ทราบถึงวิธีการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมUlibM ซึ่งมีเทคนิค
ต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางในการสืบค้น โดยจัดทาเป็นคู่มือสาหรับผู้ใช้บริการเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาหนังสือ
ภายในห้องสมุด คู่มือที่ได้มี 2 แบบ ดังนี้ 1) แบบฉบับสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทาเป็นคู่มือวางไว้บริการบริเวณ
คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น 2) แบบฉบับพกพา โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทาเป็นโบชัวร์ประชาสัมพันธ์และแจกนักศึกษา
ในงานวันปฐมนิเทศและวางไว้บริเวณคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นด้วย
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บทสรุปผู้บริหาร
สังคมในโลกยุ คปั จ จุบั นเป็น สังคมยุคข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศด้านการสื่ อสารเกิดการ
พัฒ นาอย่ างไม่หยุ ดยั้ งระบบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีความเคลื่ อนไหวและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ
สร้างความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองทาง
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ภาษายังช่วยสร้างสัมพันธภาพอัน ดีระหว่างชนชาติไทยกับชนชาติ
อื่นๆ สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างสถาบันการศึกษาจาเป็นต้องตื่นตัวในการปรับให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลง จะเห็ น ได้ ชั ดเจนในรู ป แบบการแลกเปลี่ ย นด้ า นวิ ช าการและด้า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
สถานศึกษากับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจอันสาคัญที่ทุกสถาบันการศึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินการทั้งในเชิงรับและเชิงรุก การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการเรียนการสอนจาเป็นต้อง
ปรับปรุงอย่างเหมาะสม โดยการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกั บวิชาชีพของผู้เรียนอัน
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอข้อมูล และสนทนาโต้ตอบเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตน ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ตนปฏิบัติ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านวิชาชีพในระดับสากล 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.
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการบูรณาการ วิชาชีพด้านศิลปกรรม

บทนา
การจัดการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลั ยช่างศิล ปพบว่า นักเรียนส่ วนใหญ่มีพื้นฐานวิช า
ภาษาอังกฤษต่า ส่งผลให้เกิดการขาดความเชื่อมั่น และขาดแรงจูงใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จาก
การศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนต้องการได้รับประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนสนใจกิจกรรม
การพูดสนทนาและการร้องเพลงเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาสนใจกิจ กรรมการฟัง เช่นฟังเพลง ฟังการสนทนาและ
การเล่าเรื่อง ด้านการอ่าน นักเรียน ต้องการอ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพศิลปกรรม อ่านสูจิบัตรและ
อ่านบัตรเชิญเข้าร่วม นิทรรศการศิลปะ ด้านการเขียน นักเรียนมีความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบรรยาย
ภาพเขียนของตน บรรยายภาพเขียนทั่วไป และเขียนบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าว
ผู้สอนจึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตรโดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกับวิชาชีพศิลปกรรมอั นจะส่งผลให้
นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ประสบและเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลป (ลาดกระบัง) และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนตามหลักสูตรโดยบูรณาการกับวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาค้นคว้าและรับรู้ข้อมูลซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มีทักษะด้านการสื่อสารในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล
ซึ่งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมในวิทยาลั ยช่างศิ ล ป ทั้ง 3 สถาบัน จัดเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ไ ด้
ดาเนินการทุกปีการศึกษา รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันอื่น ๆ เชิญเข้าร่วม
ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียนนับว่าเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาทักษะความสามารถด้าน วิชาชีพ
และด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับวิชาชีพด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
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วิธีดาเนินการ
การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ
(2) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยช่างศิลป ทั้ง 3 สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ และ (3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในสถานศึกษา และผู้สนใจนา
องค์ความรู้ไปใช้โดยการดาเนินงานจัดการความรู้ได้ดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การค้นหาความรู้ ดาเนินการประชุม ติดต่อประสานงาน เพื่อค้นหาผู้มีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับวิชาชีพด้า นศิลปกรรม จากวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 สถาบัน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ KM ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 3 ท่าน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ KM นาเสนอความรู้เกี่ยวกับ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ นาข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งมา
กลั่นกรอง และจัดหมวดหมู่จัดพิมพ์เป็นเอกสาร
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ คณะกรรมการ KM นาข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่มา
ปรับภาษาให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จัดทารูปเล่ม แจกจ่ายแก่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ แก้ไข
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นาองค์ความรู้ที่จัดรูปเล่มแจกจ่ายในห้องสมุดวิทยาลัยฯ เผยแพร่ไป
ยังครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยช่างศิลป ที่ 3 แหล่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก
ภายนอก
6. การเข้าถึงความรู้ นาข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสาร ลงเวปไซด์เฟสบุ๊คและไลน์กลุ่ม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปโดยบูรณาการกับวิชาชีพ แก่ครู อาจารย์ ผู้สอนได้นา
แนวทางไปประยุกต์ใช้
7. การเรียนรู้ ได้นาเสนอและประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจาเดือนเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ เพื่อเชิญชวนและชี้นาการนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการกับวิชาชีพในรายวิชาอื่น ๆ

สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ผลที่ได้จากการจัดการความรู้. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรม มีรายละเอียดดังนี้
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1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพด้านศิลปกรรม สามารถบูรณาการได้
ตั้ ง แต่ ขั้ น น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น (Preparation) ขั้ น น าเสนอ (Presentation) และขั้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ (Practice) โดยขอ
ยกตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ หรือขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Preparation) เป็นการเริ่มต้นในการ
จัดการเรียนการสอน ขอยกตัวอย่างการบูรณาการในขั้นนี้ ดังนี้
- การนาเสนอคาศัพท์ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพ (Career) โดยการยกตัวอย่างคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านศิลปะ เพิ่มเติม เช่น Artist, Architect, Designer, Creator, Art teacher,….
- การตั้งคาถามที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่วิชาชีพ เช่น What subject do
you like? What are you going to be? เป็นต้น
- ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้สอน ตัวอย่างเช่น การสอนหน่วยการ
เรียนรู้Nature นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง Country Road ผู้สอนยกตัวอย่างกลุ่มคา หรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ เช่น blue water, dark and dusky, painted on the sky…. เป็นต้น
1.2 ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น น าเสนอ(Presentation) จะนาเสนอเนื้อหาที่ส อนซึ่งเชื่อมโยงมาจากขั้น
นาเข้าสู่บทเรีย น (Preparation) โดยฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ส อดคล้ องกับหน่ว ยการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสอดแทรกหลักไวยากรณ์ และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขอยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
บูรณาการกับวิชาชีพ ดังนี้
- นักเรียนเขียนภาพและเขียนประโยคอธิบายภาพเขียน
- นักเรียนอ่านบทบทความแล้วเขียนภาพให้สอดคล้องกับบทความที่อ่าน หรือเขียนภาพตาม
คาสั่งในบทความ เป็นต้น
- นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ที่กาหนด เช่น นักเรียนอ่านหรือฟังบทความหน่วย
การเรี ยนรู้ Introductionหลั งจากนั้นนั กเรียนเขียนบทความโดยประยุกต์ข้อมูล เป็นของตน เช่น My name is
Napa. I am a third year student. I am studying at Bangkok University. My major is English. …. จ า ก
บทความตัว อย่ าง นั กเรีย นอาจประยุ กต์ข้อมูล เป็นของตนเองได้ดังนี้ My 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
โดยการบู ร ณาการเนื้ อ หากั บ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ สื บ เนื่ อ งมาจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ตัวอย่างเช่น หลังจากเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน หรือการเดินทางไปเขียนภาพทิวทัศน์ริมทะเล แล้วมอบหมาย
ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องพร้อมภาพประกอบ รายกลุ่ม หรือรายบุคล ให้ครูผู้สอนตรวจสอบ และนาไปจัดป้ายนิเทศ
ฯลฯ

2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับวิชาชีพ ดาเนินการบูรณาการ ตามรูปแบบ
การฝึกทักษะด้านการฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) ดังนี้
2.1 การฝึกทักษะการฟัง (Listening) เช่น ฟังบทความเกี่ยวกับรายละเอียดภาพเขียน แล้วสรุป
ใจความสาคัญโดยการอธิบาย หรือการเขียนภาพให้สอดคล้องกับบทความที่ฟัง ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการวาง
แผนการประกอบอาชีพในอนาคต ฯลฯ โดยการฟังอาจฟังจากแผ่นซีดีบันทึกเสียง วีดีทัศน์ หรือจากการอ่านให้ฟัง
ในชั้นเรียน เป็นต้น
2.2 การฝึกทักษะการพูด (Speaking) ตัวอย่างเช่น การพูดตอบคาถาม What subjects do you
like? นักเรียนพยายามคิดและตอบคาถาม เช่น I like painting, I like ceramic, I like interior design, I like
English, I like Thai art,… เป็ น ต้ น หรื อ การฝึ ก สนทนาโต้ ต อบตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับภาพเขียนและการพูดแนะนาตนเอง แนะนาผู้อื่น และแนะนา
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

อภิปรายผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยบู รณาการกับวิชาชีพ ข้อมูลที่
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดผลดีต่อนักเรียน ดังนี้
- นักเรียนได้แสดงออกในการวาดภาพ ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตน และได้มีโอกาสในการนาเสนอ
ผลงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
- นักเรียนเกิดโอกาสในการนาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพด้านช่างศิลปมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- นั กเรี ย นมีโ อกาสเข้าร่ ว มกิ จ กรรมด้านศิ ล ปะกั บชาวต่า งชาติ หรือกิ จกรรมนอกสถานที่ส่ งผลให้
นักเรียนเห็นความสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัว
- นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาชีพ สามารถนาความรู้ไป
ใช้จริงในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะภาษา นักเรียนจะเกิด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับนานาชาติ
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การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
“The Creation of Instructional Mediafor Improving Learners in the 21st Century”
ภูริ วงศ์วิเชียร
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
bomb8st@hotmail.com

บทสรุป
การจั ดการความรู้ ด้านการเรี ย นการสอนเรื่ อง การสร้างสรรค์สื่ อ การเรีย นรู้เ พื่อพั ฒ นาผู้ เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของคณาจารย์ในคณะศิลปศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาสื่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการที่สาคัญต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดาเนินการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณาจารย์
ของคณะศิลปศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 3 ปี แลสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป โดย
กลุ่มเป้าหมายได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 2 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 1
ชั่วโมง ซึ่งเป็นการนาเสนอครั้งละบุคคล คนละไม่เกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟังโดยไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการฯ เป็นผู้จดบันทึกประเด็นองค์ความรู้ของแต่ละรายบุคคล เพื่อสรุปในแต่ละครั้งและ
เผยแพร่ ให้ กลุ่ มเป้ าหมายได้แลกเปลี่ ยนก่อนการพูดคุยในครั้งต่อไป ซึ่งจากการดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้
ดังกล่าว ได้ข้อสรุป ดังนี้
ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
1. ก่อนการสร้างสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณาคาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ แผนการสอน รวมถึงเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงว่าสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหาการเรียนรู้
ในชั่วโมงควรมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่
2. ผู้ ส อนต้องตรวจสอบทักษะ ความรู้ ความถนัด หรือประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสื่ อหรื อ
กิจ กรรม เพื่อให้ ส ามารถสร้ างสื่ อหรื อกาหนดกิจกรรมที่ตนเองสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาเรียนรู้ ทบทวน ก่อนการสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง
3. เมื่อผู้สอนสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ ควรมีการทดลองใช้กับกลุ่ มนักศึกษาหรือผู้เรียนที่
มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ที่ ต นสอน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพและปรั บ เปลี่ ย นให้ สื่ อ หรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
ขั้นการกาหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
1. ผู้สอนต้องเน้นกิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบๆ ตัวในเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
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2. ผู้สอนควรมีการปรับใช้งานโปรแกรม หรือ application ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาวัน
ของผู้เรียน ประกอบการเรียนการสอน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ต่างๆ
4. ผู้สอนควรเป็นนักตั้งคาถามที่ดี มีการสร้างประเด็ นคาถามต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
และอยากค้นคว้าหาคาตอบ
5. ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ หรือความเหมาะสม ของเนื้อหา สื่อ ที่จะนามาใช้ก่อน
ทุกครั้ง
6. ในการกาหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสามารถใช้ตัวบุคคลมาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ เช่น การเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชั้นเรียน
7. กิจกรรมที่ผู้สอนจะนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย สร้างความ
สนุกสนาน แต่สอดแทรกความรู้ตามเนื้อรายวิชาในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
8. นอกจากการสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมแล้ว การยกตัวอย่างจากเรื่องราว ข่าวสาร ที่เป็นเรื่องที่
กาลังเป็นที่สนใจ หรือได้รับความนิยม ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ขั้นการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้สอนควรมีการนาสื่อไปทดลองใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ในสถานที่จริงที่ตนสอน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและป้องกันความผิดพลาด
2. ในการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนสร้างหรือกาหนด ควรมีการลาดับขั้นตอนให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการล้มเหลวของการใช้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ได้ตามความเหมาะสม
3. ผู้สอนมีหน้าที่มีหน้าที่ในการกาหนดกิจกรรมและควบคุมกิจกรรมให้ดาเนินตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด
4. สื่อหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจะนามาใช้ในการจัดการเรียนสอนควรมีความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนและหมุนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้เรียน
5. ผู้สอนควรมีการสรุปผลการดาเนินกิจกรรม 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.
คาสาคัญ : สื่อการเรียนรู้, การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บทนา
ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เทคโนโลยี รวมถึงการสื่อสารเป็นอย่างมาก ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคม ค่านิยม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว และจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ดังกล่ าวทาให้ การดารงชีวิตของคนไทยทั่วประเทศต้องเปลี่ ยนแปลงไป (อาภา ถนัดช่าง 2529 อ้างถึง
ในวรรณดี แก้วเก่า 2541, 1) และหากเราพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเยาวชน
ไทยในปัจจุบันมีการดาเนินชีวิตที่ผิดแผกไปจากวัฒนธรรมไทยแต่เดิมไปเป็นอย่างมาก มีปัญหาความรุนแรงใน
สังคมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยกระบวนที่ ถือเป็นกระบวนการที่สาคัญในแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็คือการจัดการศึกษา
หรือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนไทย
ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนน้อย มีความต้องการที่จะศึกษาหรือ
รับข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์มากกว่าผ่านผู้สอน ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในปัจจุบันส่วน
ใหญ่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ ทั้งนี้บุคคลที่จะสร้างความสนใจหรือกระตุ้นให้เยาวชนไทยรุ่น
ใหม่เหล่านี้กลับมาสนใจการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนให้มากขึ้นก็คือครู อาจารย์ โดยครู อาจารย์หรือผู้สอนแต่ ละท่าน
จะมีกระบวนการและวิธีการในการจัดการความรู้ภายในชั้นเรียนของตนตลอดจนการเลือกใช้สื่อและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป ตามความคิดเห็นและความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาตลอดจน
บุคลิกภาพของผู้สอนแต่ละท่าน ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความสนใจของผู้เรียนทั้งสิ้น
คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ภายในหลักสูตรของการจัดการเรียนการวิชาชีพครูด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น การ
จัดการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาศึกษาทั่วไปถือเป็นกลุ่มวิชาที่ มีส่วนสาคัญยิ่งในการผลิตบัณฑิตของคณะ
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ศิลปศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นครูหรือนักวิชาการที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไป
เป็นแนวทางในการจัดทาสื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
ได้ต่อไป

วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้
คณะศิลปศึกษาได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะ และ
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ และเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนก่อนหน้า ทั้งนี้จากการประชุม ที่ประชุมได้มีความเห็นกันของการดาเนินการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนของคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่อง “การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ทั้งนี้จากการที่คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชาชีพเฉพาะ ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภายในหลักสูตรของการจัดการเรียนการวิชาชีพครูทุกสาขาวิชานั้น ใน
แต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
ต้องปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของเนื้อหารายวิชา สามารถนาไปใช้ และบูรณาการร่วมกับเนื้อหาหรือ
ความรู้ด้านอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้ที่สาคัญ คือ สื่อที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ดังนั้นคณะศิลปศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ที่จะช่วยสร้างประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง สามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการจัดทาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้
เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ ประเด็ น องค์ ค วามรู้ ด้ า นการเรี ย นการสอนที่ จ ะด าเนิ น การจั ด เก็ บ ทาง
คณะกรรมการฯ จึงได้ดาเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการเสนาแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่
สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน โดยคณะกรรมการที่ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้นั้น เป็นคณาจารย์ที่
มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี โดยก่อนการเสวนาแลกเปลี่ยนได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษา
ทบทวนแนวทางของตนเอง และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจ โดยคณะกรรมการฯ มีการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จานวน 2 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการนาเสนอโดย KM Team
แต่ละคนๆ ละไม่เกิน 3 นาที ที่เหลือรับฟังโดยไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ
เป็ น ผู้ จ ดบั น ทึกประเด็น องค์ความรู้ ของแต่ล ะรายบุคคล เพื่อสรุปในแต่ล ะครั้งและเผยแพร่ให้ KM Team ได้
แลกเปลี่ ย นก่ อนการพูด คุย ในครั้ งต่ อไป และเมื่ อด าเนินการเสวนาแลกเปลี่ ยนแล้ ว เสร็ จ คณะศิล ปศึ กษาได้
ดาเนินการจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้คณาจารย์ภายในองค์กรได้รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน
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กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
คณะศิลปศึกษาได้ดาเนินการจัดทาสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดเก็บ รวมถึงการ
จัดทาช่องทางในการสืบค้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอนที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่
คณาจารย์ภ ายในคณะและผู้ ส นใจทั่ว ไป ง่ายและสะดวกต่อการสื บค้น เผยแพร่ และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่
ดาเนินการจัดเก็บไว้
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง
เมื่อการดาเนินการจัดการองค์ความรู้แล้วเสร็จ คณะศิลปศึกษาได้ดาเนินการวิพากษ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข องคณะกรรมการฯเพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าเอกสารข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ จ ากการเสวนาและเปลี่ ย น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา ข้อสรุป ภาษา อีกครั้งหนึ่งก่อนดาเนินการจัดทารูปเล่มและสื่อ
เพื่อเป็นการดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ของเนื้อหา ภาษา องค์ความรู้ที่จัดเก็บให้ตรงกับการ
ใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย มีการนิยามศัพท์ การกาหนดคาสาคัญในการสืบค้น
กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้
เมื่อคณะศิลปศึกษาได้ดาเนินการจัดทาองค์ความรู้ที่จัดเก็บเป็นรูปแบบของเอกสารหรือ สื่อเพื่อง่ายแก่
การเผยแพร่แล้วนั้ น ได้มีกระบวนการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จัดเก็บไปสู่คณาจารย์และกลุ่มเป้าหมายใน
หลากหลายช่องทาง โดยอาศัย กระบวนการทั้งแบบการป้อนความรู้ (push) และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้
(pull) เช่น การเผยแพร่ไปสู่ภาควิชาโดยการใช้ระบบเอกสารทางราชการผ่านบันทึกราชการ (push) การเผยแพร่
ทาง Website/ Face book /บอร์ดประชาสัมพันธ์/ และช่องทางอื่นๆ ของคณะ (pull) เพื่อง่ายแก่การสืบค้นและ
ศึกษาค้นคว้า รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะศิลปศึกษาได้จัดเตรียมช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนที่ได้ดาเนินการ
จัดเก็บ ทั้งในส่วนของการนาเสนอแลกเปลี่ยนและเสวนาของบุคลากรภายในคณะ ด้วยการประชุมหรือการสัมมนา
การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง Face book, Email และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลของ
การนาองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆและให้
เสนอแนะ
กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ และคาแนะนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดเก็บแล้วนั้น คณะศิลปศึกษา
ได้ดาเนินการนาผลการนาองค์ความรู้ ไปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุง องค์ความรู้เดิม ตามข้อเสนอแนะที่ได้ โดยเป็นการ
นาผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการนาองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ มาวางแผนในการ
ส่งเสริม แก้ไข เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จัดเก็บเดิม ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณาจารย์ของคณะศิลปศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี สังกัดภาควิชาการศึกษาและภาควิชาศึกษาทั่วไป มีจานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ทั้งนี้ได้มีการดาเนินการ
จัดเก็บองค์ความรู้ ทั้งสิ้ น 5 ครั้ ง โดยอาจารย์แต่ล ะท่านพูดครั้งละ 3 นาที และจากการดาเนินการได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
1. ก่อนการสร้างสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณาคาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ แผนการสอน รวมถึงเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงว่าสื่อหรือกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหาการเรียนรู้
ในชั่วโมงควรมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไร และตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่
2. ในการเรียนรู้ในชั่วโมงแรก ๆ ผู้สอนควรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติ
รวมถึงบริบทของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อวางแผนการสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสม
3. ผู้ ส อนต้องตรวจสอบทักษะ ความรู้ ความถนัด หรือประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสื่ อหรื อ
กิจ กรรม เพื่อให้ ส ามารถสร้ างสื่ อหรื อกาหนดกิจกรรมที่ตนเองสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาเรียนรู้ ทบทวน ก่อนการสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง
4. ต้องไม่ลืมว่าสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนที่ดีต้องสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการไปสู่
ทักษะและความรู้ของผู้เรียนได้
5. เมื่อผู้สอนสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ ควรมีการทอลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาหรือผู้เรียนที่
มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ที่ ต นสอน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพและปรั บ เปลี่ ย นให้ สื่ อ หรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
6. กิจกรรมที่จะเลือกใช้ต้องเหมาะสมกับระยะเวลา รวมถึงอาคารและสถานที่ใช้ในการเรียนการสอน
ขั้นการกาหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
1. ในปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นผู้สอนต้องเน้น
กิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งรอบๆ ตัวในเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
2. ระบบ it ถือเป็นระบบที่สอดคล้องกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันมากที่สุด ดังนั้นผู้สอนควรมีการปรับใช้
งานโปรแกรม หรือ application ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาวันของผู้เรียน ประกอบการเรียนการ
สอน เช่น การสร้างไลน์กลุ่ม หรือเฟสบุ๊ค ในการสรุปสาระการเรียนรู้ การแจ้งประเด็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน รวมถึง
การมอบหมายงานหรือสรุปการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ต่าง ๆ
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4. ผู้สอนควรเป็นนักตั้งคาถามที่ดี มีการสร้างประเด็นคาถามต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย
และอยากค้นคว้าหาคาตอบ
5. การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนจาก internet ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง
คุณภาพ หรือความเหมาะสม ของเนื้อหา สื่อ ที่จะนามาใช้ก่อนทุกครั้ง เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน internet
ไม่ได้ถูกต้องหรือเหมาะสมในการนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมด
6. ในการกาหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสามารถใช้ตัวบุคคลมาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ เช่น การเชิญอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชั้นเรียน
7. การสร้างทักษะหรือความเข้าใจที่ดีอย่างหนึ่ง คือ การที่ผู้เรียนได้ทากิจกรรม ร่วมกิจกรรมหรือแสดง
บทบาทสมมติ โดยใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่เรียนไปประกอบการร่วมกิจกรรมหรือแสดงบทบาทสมมตินั้นๆ
8. กิจกรรมที่ผู้สอนจะนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย สร้างความ
สนุกสนาน แต่สอดแทรกความรู้ตามเนื้อรายวิชาในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
9. การใช้โปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดหรือเลือกใช้ตามความ
สนใจของผู้เรียนด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากตรงตามความต้องการของผู้เรียนแล้วนั้น ผู้สอนยังมีโอกาสในการเรียนรู้
โปรแกรมหรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่เป็นที่สนในในปัจจุบันได้
10. นอกจากการสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมแล้ว การยกตัวอย่างจากเรื่องราว ข่าวสาร ที่เป็นเรื่องที่
กาลังเป็นที่สนใจ หรือได้รับความนิยม ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
11. จากการที่ปั จ จุ บั น เป็ น สั งคมยุ ค it ระบบการสื บค้นต่างๆ สามารถทาได้โ ดยง่าย ดั งนั้นผู้ ส อน
สามารถกาหนดกิจกรรมการสืบค้นต่างๆ ก่อนการสอน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ความ
สนใจ ในเนื้อหาเป็นการเบื้องต้น ก่อนนามาแลกเปลี่ยนหรือฟังบรรยายเพิ่มจากผู้สอนในชั้นเรียนปกติ
ขั้นการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้สอนควรมีการนาสื่อไปทดลองใช้กับวัสดุ อุปกรณ์ในสถานที่จริงที่ตนสอน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและป้องกันความผิดพลาด
2. ในการใช้สื่อหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนสร้างหรือกาหนด ควรมีการลาดับขั้นตอนให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการล้มเหลวของการใช้ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ได้ตามสถานการณ์ใน
แต่ละชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้สอน
3. ในระหว่างดาเนินกิจกรรม ผู้สอนมีหน้าที่มีหน้าที่ในการกาหนดกิจกรรมและควบคุมกิจกรรมให้
ดาเนินตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด
4. สื่อหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจะนามาใช้ในการจัดการเรียนสอนควรมีความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนและหมุนตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ
5. ผู้ ส อนควรมี การน ากระบวนการ PDCA มาปรับ ใช้ กับการสร้า งสื่ อหรื อกิ จกรรม กล่ าวคือ เมื่ อ
วางแผนในการใช้สื่อหรือกิจกรรม ภายหลังการนาไปใช้ตามแผน ควรมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในแง่ของความ
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พึงพอใจ ทัศนคติ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือพัฒนาประสิทธิภาพของสื่อหรือ
รูปแบบของกิจกรรมให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. เมื่อมีการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ ผู้สอนควรมีการสรุปผลการดาเนินกิจกรรม มีข้อสรุป
ในการสะท้อนกลับไปสู่ผู้เรียนทุกครั้ง
ทั้งนี้ในการดาเนิน การจั ดเก็บ องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในประเด็นข้างต้นพบว่า สามารถ
ดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ได้ตามเป้าหมายของการดาเนินการ กล่าวคือ มีการดาเนินการครบ 5 ครั้ง และเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกท่าน ตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว้

สรุป
การดาเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ กลุ่ม KM Team ของคณะศิลปศึกษา ได้ดาเนินการสรุปแนวทางการสร้างสรรค์
สื่อการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตรียมการและสร้างสื่อหรือกาหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนขั้น
การกาหนดสื่อหรือกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และขั้นการใช้สื่อหรือ ปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งข้อสรุปที่ได้ดังกล่าวจะมีการจัดทาช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางต่อ ๆ แก่คณาจารย์ภายใน
คณะศิลปศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจภายนอก ได้นาไปศึกษาเรียนรู้ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
แก้ไข องค์ความรู้ที่จัดเก็ บในครั้งนี้ต่อไป โดยองค์ความรู้ที่จัดเก็บในครั้งนี้นั้นจะสามารถขยายผลแนวทางการ
จัดการจัดทาสื่อและกาหนดกิจกรรมไปสู่การสอนกลุ่มของวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และดนตรีได้ต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจั ดกิจ กรรม หรื อเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่ว ยงานส่ว นกลางและส่ว นภู มิภ าค ใน
ประเด็นความรู้ร่วมกัน เพื่อหาความสอดคล้องรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่า งๆ ระหว่างกัน
2. ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีตัวแทนจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสาขาวิชาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกันในภาพรวม
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การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tai song dam, Suphan Buri Province
ฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์ และคณะ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
pui-b@hotmail.com

บทสรุป
การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการความเข้าใจในเรือนไททรงดา ที่ถูกสร้างและมีวิวัฒนาการมาจากชาวไทดาในดินแดนสิบ
สองจุไท หลังจากที่บางส่วนของกลุ่มชนนี้ถูกกวาดต้อนหรืออพยพมาสู่ประเทศไทย (สยาม) เมื่อกว่า 200 ปีก่อน
รูปแบบของเรือนดั้งเดิมถูกนามาสร้างที่ถิ่นฐานใหม่ในไทยด้วย โดยเรือนนี้และชาวไทดาถูกชาวไทยเรียกว่าเรือน
กระดองเต่าและชาวไททรงดาตามลาดับ เรือนกระดองเต่าถูกพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้านไททรงดาหรือลาวโซ่ง
จนถึงในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา มีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นเกือบสูญหาย มีการกลายรูปเกิดขึ้น
ทั่วไปกับเรือนของชาวไทดาแต่ก็ยังสามารถ ค้นพบเรือนดั้งเดิมได้ในบางท้องที่ ที่สาคัญคือมีการสร้างใหม่เพื่อ
ส่ ง เสริ มวั ฒ นธรรม การคงอยู่ ข องสถาปั ต ยกรรมพื้ นถิ่ นนี้ เกิ ดขึ้ น ท่า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทและ
วัฒนธรรมสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วและรุ นแรง เมื่อเทียบกับการกลายรูปเรือนของกลุ่มชาติพันธ์ไท-ลาวอื่นใน
ประเทศไทย ซึ่งเรือนดั้งเดิมทั้งหมดถูกกลายรูปโดยมีลักษณะร่วมกับเรือนของชาวไทยหรือเรือนที่ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตก
วิธีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบเรือนตัวอย่างหลายแบบ จากข้อมูลเอกสาร หลักฐานและการ
สารวจภาคสนาม รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลการสร้างเรือนของชาวไททรงดาดั้งเดิมและสมัยใหม่ จาก
ข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญและผู้อยู่อาศัยเพื่อยืนยันสนับสนุนประเด็นต่างๆ ซึ่งได้เผยให้เห็นถึง 1) เรือน
กระดองเต่ า ดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้ เ ป็ น ต้ น แบบมี ทั้ ง ความเหมื อ นและต่ า งจากเรื อ นกระดองเต่ า ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ 2)
องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญถูกกาหนดและใช้เพื่อสร้างความเข้าใจกับการกลายรูปของเรือนไททรงดา 3)
การเก็บรักษาความเป็นตัวตนผ่านทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในปัจจุบันของชาวไทดาปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลาย
ในระดับที่สูง เป็นสิ่งยืนยันถึงความสามารถของชาวไทดาในการปรับวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้ในบริบทใหม่ 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.
คาสาคัญ
เรือนไททรงดา หมายถึง หลังคาไม่มีจั่ว หลังคายกอกไก่สูง มุงด้วยตับต้นกกมิใช่ตับจาก รูปหลังคาลาด
คุ่มเป็นรูปคล้ายกระโจม คลุมลงมาต่าเตี้ยจรดฝา ดูไกล ๆ จะดูเหมือนไม่มีฝาบ้าน เพราะหลังคาคลุมมิดจนมองไม่
เห็น หรือเรียนว่า เรือนกระดองเต่า
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการนั้น ๆ รูปแบบของสิ่งก่อสร้างอาจจะพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม
เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่หามาได้ตามท้องถิ่นนั้น ๆ
อาเภออู่ทอง หมายถึง เมืองโบราณอู่ทอง ตั้งอยู่ในเขตอาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีคู
น้าและคันดินล้อมรอบ บริเวณที่พบชุมชนกระจายเกือบทุกตาบลในอาเภออู่ทอง เช่น ตาบลอู่ทอง ตาบลจรเข้สาม
พัน ตาบลเจดีย์ ตาบลดอนคา ตาบลดอนมะเกลือ ตาบลบ้านดอน เป็นต้น

บทนา
ชาวไทดา ในประเทศไทยได้แสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าจากดินแดนสิบสองจุไทอย่างชัดเจน การ
เปิดรับอิทธิพลจากภายนอกเป็นไปอย่างจากัดในช่วงแรกแต่มีการเปิดกว้างขึ้นเป็นระยะ หลังจากถูกกวาดต้อนหรือ
อพยพเข้าสู่ประเทศไทย (สยาม) ในช่วงเวลากว่า 200 ปีก่อน เนื่องมาจากสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามชิง
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อานาจกันเองระหว่างกลุ่มในแคว้นสิบสองจุไท เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย กลุ่มชาติพันธ์ไทดา ถูกเรียก
ขานด้วยชื่อที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งมีคาว่า “ลาว” นาหน้าเช่น ลาวโซ่ง ลาวทรงดา ลาวซ่งดา ฯลฯ เพราะความ
เข้าใจผิดของชาวไทย เนื่องจากมีการอพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาพร้อมกับชาวลาวกลุ่มต่าง ๆ คาเรียกชื่ออีกแบบ
หนึ่งคือมีคาว่า “ไท” หรือ “ไต” เช่น ไตดา ไททรงดา ผู้ไททรงดา ผู้ไตซงดา ฯลฯ โดยคาว่า “โซ่ง” หมายถึง “ซ่
วง” หรือ“ซ่ง” แปลว่ากางเกงการสืบสานความเป็นไทดาได้รับความสนใจและเกิดการศึกษาวิจัยอย่างต่อ เนื่องจาก
นักวิชาการ โดยส่วนใหญ่เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และภาษา
ในวงการศึกษาทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยก็ได้มีบทความที่เกี่ยวกับเรือนไทดา เนื้อหาในวารสารหรือ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับบ้านไทยหรือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในอดีต มักแสดงรูปวาดหรือรูปถ่ายของเรือนลักษณะ
ดั้งเดิมประกอบกับคาบรรยายอย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ให้รายละเอียดและความเข้าใจกับเรือนไทดากลับมีอยู่
อย่างจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาหลังช่วงทศวรรษ 2540 ที่มีลักษณะเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่หรือระหว่าง
ประเทศเรือนไทดาในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งที่เป็นเรือนดั้งเดิมเก่าแก่
เรือนดั้งเดิมที่ถูกดัดแปลงกลายรูป เรือนสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเรือนดั้งเดิม และเรือนกลายรูปจาก
ยุคสมัยต่าง ๆ แม้ว่าเรือนไทดาส่วนใหญ่มีรูปทรงภายนอกใกล้เคียงกับเรือนพักอาศัยของชาวไทย (ภูมิชาย พันธุ์
ไพโรจน์ , 2554) การศึกษานี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อต้องการเปิดประเด็นทางสถาปัตยกรรมของชาวไททรงดาที่มี
ความสาคัญ แต่ยังขาดการศึกษาที่เพียงพอหรือยังเป็นข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นไปที่เรือนไทดาดั้งเดิม ซึ่งเป็นเรือน
หลังคาทรงกระดองเต่า และเรือนไททรงดาที่สร้างขึ้นใหม่

วิธีการดาเนินงาน
1. การค้นหาความรู้
1) ประชุมบุคลากรครูภายในภาควิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยฯ เพื่อแจ้งเรื่องการจัดการความรู้ เรื่อง
การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู
- ดาเนินการเลือกประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการในการทางาน
3) จัดทา Knowledge mapping โดยระดมความคิดของคณะกรรมการในการจัดเก็บองค์ความรู้
เรือนดั้งเดิมที่ถูกดัดแปลงกลายรูป เรือนสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเรือนดั้ง เดิม และเรือนกลายรูปจากยุคสมัย
ต่ า งๆ แม้ ว่ า เรื อ นไทด าส่ ว นใหญ่ มี รู ป ทรงภายนอกใกล้ เ คี ย งกั บ เรื อ นพั ก อาศั ย ของชาวไทย การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปิดประเด็น ทางสถาปัตยกรรมของชาวไทดา ที่มีความสาคัญแต่ยังขาดการศึกษาที่
เพียงพอหรือยังเป็นข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นไปที่เรือนไทดาดั้งเดิม ซึ่งเป็นเรือนหลังคาทรงกระดองเต่าแต่ในบทความนี้
จะเรียกให้สั้นลงว่า “เรือนกระดองเต่า”และเรือนไทดาที่สร้างขึ้นใหม่
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้
1) ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ จัดลาดับในการแลกเปลี่ยนความรู้
2) ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมทั้งกาหนดหน้าที่ในการดาเนินงานและแสวงหา
ความรู้
- ให้ ค ณะกรรมการทุ ก คนพู ด และฟั ง แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสร้ า งเรื อ นไททรงด า
องค์ประกอบเรือนที่สาคัญของเรือนกระดองเต่า คือ โครงสร้างหลัก ประกอบด้วย กลอน ไม้ชิงบัว (จันทัน) อกไก่
ขื่อ แป กวางตุ๊บ เสาตุ๊บ เสา ปิง รอด ตง และที่ไม่เป็นโครงสร้าง ประกอบด้วย หลังคา ขอกุด พื้นฟาก ผนังประตู
บันได สา (ที่วางอาหาร เครื่องใช้) เตาไฟ องค์ประกอบเหล่านี้ถูกผูกยึดกันไว้ด้วยหวาย องค์ประกอบส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายเรือนไม้พื้นถิ่นทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บางองค์ประกอบมีลักษณะเฉพาะตัวมาก
เพื่อสร้างรูปแบบเรือนที่มีความโค้งสามมิติ
- กาหนดข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น คื อตรงต่ อเวลาในการนัด หมาย ให้ อิ ส ระในการพูด และเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมตลอดเวลา
3) สร้างบรรยากาศ เช่น สถานที่มีความสะดวกเอื้อต่อการระดมความคิด การสร้างแรงจูงใจ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
4) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่อง การสร้างเรือน ไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น เอกสาร ตารา ฯลฯ
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
1) จั ดประชุ มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อรวบรวมความรู้ ที่ได้ จากการไปเก็บ ข้อมู ล ที่พิ พิธ ภั ณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทอง โรงเรียนบ้านดอน และตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) สรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทาคลังองค์ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
1) ตรวจสอบความรู้ ของด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง
3) จัดทารูปเล่มเอกสาร
5. การเข้าถึงความรู้
1) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) ทาบันทึกข้อความเสนอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอน และตาบล
บ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3) จัดทาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
นิเทศ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1) จัดกิจกรรมสาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญข้าราชการครูภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
2) พูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
7. การเรียนรู้
1) นาองค์ความรู้เรื่อง การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
2) ติดตามผลการนาองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3) ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและนามาต่อยอดในลาดับต่อไป

สรุปผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการที่ชาวไทดาในประเทศไทยที่ถูก กวาดต้อนมา หวนคิดถึงบ้านเกิดที่ดินแดนสิบสองจุไท ชาวไท
ดา เหล่านี้ได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับแหล่งที่พวกเขาจากมา โดยเก็บรักษาและใช้สิ่งที่นาติด
ตัว ซึ่งรวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ในการสร้างที่อยู่อาศัยแบบเรือนกระดองเต่า เรือนไทดารูปทรงนี้จึง
เป็นส่วนหนึ่งของการราลึกและแสดงลักษณะเฉพาะของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมไปกับการคงวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน มีการปรับตัวยอมรับอิทธิพลจากนอกชุมชนมากขึ้น เกิดการกลายรูปของเรือน
ในรูปแบบต่าง ๆ ชาวไทดาก็ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาทางช่า งของตัวเอง โดยสร้างเรือนกระดองเต่าจาลองขึ้น
ในหลายชุมชน ทาให้คุณค่าและความสาคัญของชุมชนและเรือนไทดาในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่
ในพื้นที่ศึกษาในประเทศเวียดนาม ไม่มีการปรากฏของเรือนกระดองเต่ารวมถึงเรือนกลายรูปหรือเรือนจาลอง
เรือนไทดาในปัจจุบันไม่ไ ด้มีความใกล้เคียงกับลักษณะดั้งเดิม ขาดพัฒนาการ ไม่มีการสืบทอดรูปแบบและภูมิ
ปัญญาทางช่างเรือนไทดาดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่และอาจรวมถึงในท้องถิ่นอื่นที่ยังขาดการเก็บข้อมูล ได้ถูกใช้เป็น
กรณีศึกษาต้น แบบเพื่อการศึกษาและสร้ างเรือนจาลองในชุมชนไททรงดา หลายแห่ งในอาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตลอดมา แต่ยังคงขาดการสนับสนุนในด้านนโยบายการช่วยดูแลบารุงรักษาจากหน่วยงานภาครัฐ
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การสร้างเรือนไททรงดาแบบดั้งเดิม มีลักษณะ โดยส่วนใหญ่ คือ เรือนที่
มีทรงคล้ายกระดองเต่า ซึ่งเป็นเรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่ อย่างไรก็ตามรูปแบบดั้งเดิมยังมีลักษณะอื่น ๆ อีกหลายชนิด
ถ้าแบ่งตามวัสดุก่อสร้ าง คือ เป็ นเรื อนไม้ไผ่ เรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่ และเรือนไม้จริงเรือนไม้ไผ่ของชาวไทดามี
ลักษณะรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเรือนเครื่องผูกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยบนที่ราบสูงมีลักษณะคล้ายกัน เช่น เ รือน
กะเหรี่ยงที่อาศัยในประเทศไทย องค์ประกอบเรือนที่สาคัญของเรือนกระดองเต่า คือ โครงสร้างหลัก ประกอบด้วย
กลอน ไม้ชิงบัว (จันทัน) อกไก่ ขื่อ แป กวางตุ๊บ เสาตุ๊บ เสา ปิง รอด ตง และที่ไม่เป็นโครงสร้าง ประกอบด้วย
หลังคา ขอกุด พื้นฟาก ผนังประตู บันได สา (ที่วางอาหาร เครื่องใช้) เตาไฟ องค์ประกอบเหล่านี้ถูกผูกยึดกันไว้
ด้วยหวาย องค์ประกอบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายเรือนไม้พื้นถิ่นทั่วไปทั้งนี้เรือนไม้จริงผสมไม้ไผ่เป็นเรือนที่ผสมทั้ง
ระบบเครื่องผูกและเครื่องสับ อีกทั้งยังมีการใช้ไม้รวกในส่วนที่ต้องการดัดโค้งหรือรับแรงดึงการสร้างเรือนด้วยไม้
จริงเป็นการสร้างเรือนถาวรที่อยู่ได้นาน สามารถรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ดีกว่าเรือนเครื่องผูก
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การสร้างเรือนไททรงดาสมัยใหม่ มีลักษณะ เปลี่ยนทรงหลังคาเป็นเหลี่ยม วัสดุก่อสร้างอาคารในส่วน
อื่นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชานและไม้จริงที่อาคาร ผังอาคาร โครงสร้าง การวางเสามีลักษณะเหมือนเรือนไทดา
โดยทั่วไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงการสร้างเรือนไททรงดาที่มีความแตกต่างไปจากรูปแบบดั้งเดิมเลย เนื่อง
มาการการรับวัฒนธรรมในปัจจุบันมาใช้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเอง นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสร้างเรือนไทยทรงดารูปแบบดั้งเดินนั้นหาได้ยากมากยิ่งขึ้น ชาวไททรงดาจึงเปลี่ยนมาสร้างเรือนตามแบบยุค
สมัยปัจจุบัน แม้จะมีความไม่เข้ากันของวัสดุและรูปทรงในหลายจุด แต่ด้วยมีการผสมผสานรูปแบบในอดีตกับเรือน
ไทดาในปัจจุบันจนมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทดาสมัยใหม่ จึงอาจเป็นการสร้างเรือนไททรงดาที่เป็น
จุดเริ่มต้นของรูปแบบการสร้างเรือนในปัจจุบัน
รูปแบบที่ยังรักษาไว้ มีลักษณะ เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ ต้องไปหาฤกษ์ กาหนดวันที่จะทาพิธีเพื่อเป็นศิ
ริมงคลแก่บ้าน และผู้อยู่อาศัยจากนั้นจึง จัดเตรียมเครื่องใช้ ที่นอน หมอน มุ้ง เครื่อ งใช้ในครัวเรือนที่จาเป็นต่างๆ
และของที่ใช้ในพิธีเช่น ไก่ เหล้า และเครื่องเซ่น เจ้าของบ้านผู้ชายจะแต่งกายใส่ชุดฮี ส่วนผู้หญิงจะนุ่งซิ่นใส่เสื้อฮี
หมอผู้ทาพิธีจะแต่งกายด้วยชุดธรรมดาสะพายมีดดาบ ถือถุงย่ามสีแดงใส่เครื่องมือ สิ่ว ค้อน สาหรับทาพิธีตอกเสา
ห้องกะล้อห่อง พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นความเชื่อในการเชิญเทวดา เจ้าพ่อและผีเรือนมาช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้
ปลอดภัย ร่มเย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง ร่ารวยยิ่งๆ ขึ้น อีกหนึ่งโครงสร้างที่ยังคงอยู่ คือ มุมสุดขวามือ เป็นห้อง
สาหรับผีเรือน ภาษาโซ่งเรียกว่า กะล้อห่อง ภายในมีหิ้ งสี่เหลี่ยมสาหรับวางชั้นผีเรือน หรือสมุดจดรายชื่อบรรพ
บุรุษที่อยู่ในตระกูลที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นที่รวมวิญญาณของบรรพบุรุษ ในการปกป้องคุ้มครองลูกหลาน นอกจากนี้
ลาวโซ่งยังนับถือผีฟ้า หรือ แถน ซึ่งเป็นเทวดาที่คอยดูแลรักษาผีบ้านผีเรือน ผีประจาหมู่บ้าน ให้อยู่กันด้ วยความ
ร่มเย็นเป็นสุข ความเชื่ออีกอย่างของลาวโซ่ง คือ ความเชื่อเรื่องขวัญ ซึ่งขวัญได้ติดตัวมาแต่กาเนิด ถ้าไม่มีขวัญจะ
ทาให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือตายได้ ถ้าขวัญอยู่ดีจะมีดีมีสุข ถ้าขวัญจากไปจะต้องทาพิธีเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว
จากการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ต้องดาเนินการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในชุมชนและเรือนพื้นถิ่น
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่มุ่งเน้นไปเฉพาะเรือนเรือนไทดาที่อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจทา
ให้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับผลการศึกษาในอดีต เป็นการให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์เท่านั้น จึ งควรเพิ่มและเน้น
ข้อมูลแสดงลาดับขั้นของพัฒนาการซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการทาความเข้าใจและเห็นในคุณค่าของเรือนกลายรูป
เช่น ช่วงเวลาของการต่อเติมเรือนในส่วนต่าง ๆ และการให้รายละเอียดการกลายรูปจากลักษณะดั้งเดิม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับเรือนไทดาในกลุ่มที่กว้างกว่า การพิจารณาถึงองค์ประกอบเรือนที่เป็นโครงสร้างเอกลักษณ์ของเรือน
กระดองเต่า คือ กว้างตุ๊บและเสาตุ๊บทาให้สามารถสรุปได้ว่า เรือนกระดองเต่าไม่ได้มีลักษณะทางโครงสร้างที่
เหมาะสมกับการเป็นเรือนยาวซึ่งมีการต่อเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัว การศึกษาไม้ไขว่ขาเปีย และ
การยื่นของรอดทาให้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในทางช่างของชนกลุ่มนี้ที่แสดงความเข้าใจระบบโครงสร้างและ
สามารถใช้วัสดุได้อย่างเต็มที่ เรือนกระดองเต่าจาลองจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการราพันในปัจจุบันต่อบ้านเมืองเดิมใน
อดีตที่จากมาของชาวไทดา ทั้งนี้ การปรากฏของการสร้างขึ้ นใหม่ของเรือนกระดองเต่าโดยมีความพยายามคงรูป
แบบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุและโครงสร้างในหลายจุดอย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนใหญ่แสดงถึงความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ๆ ความเข้มแข็งในการคงความเป็นตัวตนและการสืบทอดของชาวไทดาในประเทศ
ไทยนี้ เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การบันทึก ศึกษา และเผยแพร่ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ชาวไทดาและผู้ที่สนใจทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์, 2554)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการจัดการความรู้ไปใช้
1. จากการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง การสร้างเรือนไททรงดา อาเภออู่ ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยทรงดา และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตน โดยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิต ก่อให้เกิดอนุรักษ์และสืบทอดการสร้างเรือนไททรงดา
ต่อไป
2. ควรมีการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายชาวไทยทรงดาทั้งในอาเภอต่างๆ และระดับจังหวัดเป็นพลัง
แห่งการฟื่นฟู อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเรือนไททรงดา และเชื่อมการติดต่อสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
เครือญาติ ด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ไทยทรงดา
ข้อเสนอแนะการจัดทาครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารจั ดท ากระบวนการสื บทอดภูมิปั ญญาการสร้ างเรือ นไททรงด า ในระดับ จัง หวัด และ
ระดับประเทศ
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ (KM) ในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ
3. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการการสร้างเรือนไททรงดา เพื่อการการอนุรักษ์และสืบทอดการสร้าง
เรือนไททรงดา อย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีการวิจัย เกี่ย วกับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของชาวไทยทรงดา เพื่อเป็นช่องทางในการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาอีกทั้งยังเป็นช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยทรงดา
อีกด้วย
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การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
The activity of the efficiency of project management
รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
rat0906@windowslive.com

บทสรุป
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่ประสบความสาเร็จทางด้านการบริหาร
โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตวิธีการทางาน แล้ว
นามาสกัดความรู้พบว่า การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย การมีภาวะผู้นา การทางานเป็น
ทีม การมีมนุษย์สัมพันธ์ การทางานแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ์เชิง รุก และการประเมินผลโครงการทุก
ระยะ
คาสาคัญ : 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

บทนา
ในปัจจุบันการบริหารจัดการเน้นไปที่การบริหารแบบโครงการปัจจุบันได้ดาเนินการกาหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่องค์กรการบริหารโครงการจึงถือเป็นความสาคัญประการ
หนึ่งที่ถูกละเลยมิได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรไม่ว่าจะเป็น
ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารอยู่เสมอ
โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณทรัพยากรระยะเวลารวมถึงมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้แต่ในความเป็นจริงการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีความรู้และ
ทักษะในการบริหาร โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดาเนินโครงการจนแล้วเสร็จแต่ก็
อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้
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ไม่ว่าโครงการที่จะดาเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการจะ
ช่วยทาให้ผู้บริหารโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทางานให้แล้วเสร็จเพราะมีการใช้สมรรถนะ
(Competency) ศักยภาพของผู้ดาเนินการในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นา, ทักษะการสื่อสาร, การ
บริหารจัดการ, มนุษยสัมพันธ์, การทางานเป็นทีม, การประเมินผลโครงการอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการด้านอื่นๆ
ที่จะช่วยทาให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบผลสาเร็จตามที่ผู้บริหาร
ตั้งเป้าหมายไว้
*รองผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วิธีดาเนินการ
1. การค้นหาความรู้ เรื่องการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มขึ้นจากการที่คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง เริ่มจาก
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ สารวจหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญและประสบความสาเร็จใน
การบริ ห ารโครงการในด้ า นต่ า งๆ ได้ จ านวนทั้ ง หมด 6 ท่ า น เข้ า ร่ ว มโครงการจั ด เก็ บ รวบรวมความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องเล่าเร้าพลัง ตลอดจนการสังเกตการ
วิธีการทางานของแต่ละท่าน
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ สกัดองค์ความรู้นามาบันทึกสรุปแนวทางการบริหารงานโครงการที่มี
ประสิทธิภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ
4. การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ น ามาจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ การบริ ห ารงานโครงการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบเนื้อหาองค์ความรู้ที่ถอดออกมา โดยวิธีการสามเส้าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้องค์ความรู้ และผู้
ถอดองค์ความรู้
5. การเข้าถึงความรู้ จัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารคู่มือการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่
จัดทาฐานข้อมูลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย และเฟซบุค
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) บุคลากรในองค์กรต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพนั้น วิทยาลัย เลือกใช้เทคนิค Coaching และ
Mentoring เป็นเทคนิคหนึ่งที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จโดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
7. การเรียนรู้ นาองค์ความรู้ไปใช้ในการทาโครงการอื่นๆ ต่อไปผู้บริหารทุกระดับสามารถเป็นผู้สอน
งานลูกน้องที่อยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกันการสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual
Performance) และพัฒนาศักยภาพของลูกน้องวิธีการ Coachingเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็น ทางการและไม่
เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางทาให้หัวหน้าและลูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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การถ่ายทอดและนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในบริหารโครงการวิทยาลัยได้ใช้วิธีการจับคู่ กันโดยใช้
รูปแบบของการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โดยให้
1. นางวัลลา นาฏประเสริฐ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ เป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้กับ
นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. นางเสมอแข มู ร พัน ธ์ ต าแหน่ ง ครู วิท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ เป็ น พี่ เลี้ ย งสอนงานให้ กั บ
นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร ตาแหน่งครูชานาญการ
3. นางสาวนุ กิจ สุ ขสวัส ดิ์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เป็นพี่เลี้ ยงสอนงานให้ กับ
นายจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
4. นายสมภพ เขี ย วมณี ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งสอนงานให้ กั บ
นายจิรวัฒน์ แจ้คา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
5. นางสาวชมเพลิ น ลิ้ ม สุ น ทร ต าแหน่ ง ครู วิ ทยฐานะครูช านาญการ เป็น พี่ เ ลี้ ย งสอนงานให้ กั บ
นางปาริชาติ ประเสริฐศิลป์ วิทยฐานะครูชานาญการ
6. นางสาวพิ ช ญธิ ด า สุ ข อุ ด ม ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู ช านาญการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งสอนงานให้ กั บ
ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ นันต๊ะเสน

สรุปผล
จากการดาเนินการถอดองค์ความรู้ การบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลได้ดังนี้
1. โครงการที่ดี เ กิด จากการวางแผนที่ ดี ก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้า หมาย ความต้อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการจัดกิจกรรม มีการเตรียมตัว เตรียมการล่วงหน้า คัดเลือกทีมงานที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. โครงการที่ดีต้องได้รับการลงมือร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติตามแผนงาน โปร่งใสเรื่องการเงิน มี การ
สื่อสารที่ดีในหมู่ทีมงาน ให้รางวัลทีมงานตามที่กาหนดไว้
3. โครงการที่ดีต้องปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
สง่างาม เมื่อมีอุปสรรคผ่านปัญหาเข้ามา ต้องมีการประเมินผลปรับปรุงแก้ไข ในทันทีและชี้แจงกับทีมงานทันที
รวมทัง้ แจ้งผลการประเมินผล การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆแก่ทีมงานทุกคน

อภิปรายผล
จากการสรุปผลที่ได้รับจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
นาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้ทาให้มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตเป้าหมายของการบริหารโครงการมากขึ้นสามารถ
คิดวางแผนกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการสารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการขององค์กร การวางแผน การเขียนโครงการ
แบบ PDCA ที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริ หารโครงการ และมีส่วนร่วมกับหัวหน้า
งานในการพิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มี โ อกาสรู้ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของตนเองเพื่ อ สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
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ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จั กวางแผนลาดับ ความสาคัญก่อน-หลังของงานรับรู้เทคนิควิธีการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานกาหนดเกิดขวัญกาลังใจทาให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทางานเพียงผู้
เดียวเป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงตนเองและมีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอพร้อมที่จะทางานหนักและท้าทายมาก
ขึ้นสร้างบรรยากาศของการนาเสนอผลงานใหม่ๆหรือความคิดเห็นนอกกรอบมากขึ้นทาให้สามารถบริหารโครงการ
ของตนเองได้อย่างราบรื่น และสามารถนาไปขยายผลให้บุคลากรท่านอื่นๆต่อไปประโยชน์ของการจัดการองค์
ความรู้ที่มีผลต่อวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองดังนี้
1. วิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังที่ต้องการ
2. วิทยาลัยมีความพร้อมกับการเปลี่ ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
การทางานกลยุทธ์ขั้นตอนวิธีการทางานการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรในวิทยาลัยได้เรียนรู้หาประสบการณ์จากงานใหม่ๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการ
ทางานใหม่เป็นการกระตุ้นให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู้นาในอนาคตที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านต่างๆในวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
การดาเนินกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง จะมีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
บริหารโครงการต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่
ละครั้ง มีคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถอดบทเรียนจากเรื่ องเล่าประสบการณ์
โดยสรุปเทคนิควิธีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางแผนโครงการภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์ การ
บูรณการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การทางานเป็นทีม และการประเมิน
โครงการเป็นระยะๆ ส่งผลให้บุคลากรภายในวิ ทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และนาไปสู่
การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมการทางานโดยภาพรวมของทั้งวิทยาลัยในด้านการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ สรุปองค์ความรู้ออกมาเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้
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สรุปองค์ความรู้เรื่อง การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
การบริหาร
การประเมิน

โครงการ

ภาวะผู้นา

โครงการ

การบริหารโครงการ
การประชาสัมพันธ์

ที่มีประสิทธิภาพ

มนุษยสัมพันธ์

เชิงรุก

การบูรณาการ

การทางานเป็นทีม

แผนภาพที่ 1 เทคนิคการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพของ วนศ.อ่างทอง
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
1. การบริหารโครงการ
มีการวางแผนงาน
มีการจัดหน่วยงาน

การบริหารโครงการ
มีการอานวยการ
มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

แผนภาพที่ 2 การบริหารโครงการประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
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2. ภาวะผู้นา

ต้องมีความฉลาด
ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง
อานวยความสะดวกให้กับการทางานเป็นทีม

ภาวะผู้นา
การติดต่อสื่อสารภายในทีมที่ชัดเจน
ต้องมีแรงจูงใจภายใน
รู้จักวิธีสร้างขวัญและกาลังใจให้กับทีม

แผนภาพที่ 3 ภาวะผู้นาส่งผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
3. มนุษยสัมพันธ์

Positive Thinking
ยิ้มแย้มแจ่มใส
ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ

มนุษยสัมพันธ์
สื่อสารให้เป็น
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
จัดลาดับความสาคัญของงาน

แผนภาพที่ 4 มนุษยสัมพันธ์มีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
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4. การทางานเป็นทีม

เข้าใจ
ใส่ใจ

การทางานเป็นทีม

ร่วมใจ

ให้ใจ
จริงใจ
ตัดสินใจ
แผนภาพที่ 5 การทางานเป็นทีมมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
5. การบูรณาการ

มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน
การมียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจทีช่ ัดเจนร่วมกัน

การบูรณการ

ประสานความร่วมมือในการทางานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ
แผนภาพที่ 6 การบูรณการมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
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6. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การสนทนา
การประชุม

การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

การสัมมนา
เสียงตามสาย
โปสเตอร์
เทคโนโลยี

แผนภาพที่ 7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
7. การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ
ประเมินก่อนเริ่มโครงการ

การประเมินโครงการ

ประเมินในระหว่างดาเนินงาน
ประเมินหลังการดาเนินงาน
มีการร่วมกันสรุปผลการโครการอย่างเป็นรูปธรรม

แผนภาพที่ 8 การประเมินโครงการมีผลต่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ของ วนศ.อ่างทอง
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ผลที่ได้รับจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารโครงการ จากการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีดังนี้
1. ทาให้มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตเป้าหมายของการบริหารโครงการมากขึ้นสามารถคิดวางแผนกาหนด
นโยบายและวางกลยุทธ์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องของอค์กร การ
วางแผน การเขียนโครงการแบบ PDCA ที่ถูกต้อง
3. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการ และมีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4. มีโอกาสรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เพื่อสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รู้จักวางแผนลาดับความสาคัญก่อน-หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการทางานให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายและระยะเวลาที่หัวหน้างานกาหนด
6. เกิดขวัญกาลังใจทาให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทางานเพียงผู้เดียว เป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงตนเองและมีความ
สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ พร้อมที่จะทางานหนักและท้าทายมากขึ้น
7. สร้างบรรยากาศของการนาเสนอผลงานใหม่ ๆ หรือความคิดเห็นนอกกรอบมากขึ้น
8. ทาให้สามารถบริหารโครงการของตนเองได้อย่างราบรื่น และสามารถนาไปขยายผลให้บุคลากรท่าน
อื่น ๆ ต่อไป

บทสรุป
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนดาเนินการรวบรวมความคิด ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
จัดทาร่างโครงการเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์พันธกิจขอ ง
สถานศึกษา รวมทั้งตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปด้วยดี มีการ
จัดรูปแบบในการบริหารโครงการ รวมทั้งการจัดคนให้เข้ากับงาน โดยจะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดทา
หน้าที่รับผิดชอบอะไร บุคคลที่เกี่ยวข้องมีจานวนเท่าใด เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ควรมีอะไรบ้าง เป็นขั้นตอนที่
แสดงถึงขอบข่ายงาน ระยะเวลาที่ต้องทา การประสานงานกับหน่วยงานอื่น กลไกในการปฏิบัติงานอันจะนามาซึ่ง
ประสิทธิภาพของงานมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การดาเนินงานให้บุคคล กลุ่มคนและหน่วยงาน
ได้ทราบว่ามีขอบเขตในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงไร มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องทา หากมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่
ต้องการการแก้ไขการตัดสินใจ จะมอบให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ทาหน้าที่นั้นรวมถึงการอนุมัติเบิกจ่าย
ทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิ บัติงานโครงการแต่
ละกิจกรรมเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้โครงการประสบความสาเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทารายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ผู้นาจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้มีวุฒิภาวะทาง
สังคมและใจกว้างคือจะต้องมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพ
ต่างๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือสาเร็จ มีความอดทนต่อความคับข้องใจ พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้าน
สังคม ต่อต้านคนอื่นให้เหลือน้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เชื่อมั่นในตนเอง และนับ ถือตนเองทางานเป็นทีมมีการ
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จัดรูปแบบโครงสร้างการประสานงานที่ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการทางานสร้างบรรยากาศการ
ทางานและในการประชุมแบบเป็น กัน เองเพื่อลดความตึงเครียดในการทางาน มีการสื่อสารภายในทีมชัดเจน
ก่อให้เกิดความเข้าใจนาไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและมีค วามไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้นาจะต้องมีแรงขับที่จะทาอะไรให้
เด่น ให้สาเร็จอยู่เรื่อย ๆ เมื่อทาสิ่งหนึ่งสาเร็จก็ต้องการที่จะทาสิ่งอื่นต่อไป ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับทีมต้องรู้ถึงเทคนิคการจูงใจสมาชิกเข้าใจในพฤติกรรมบุคคลและตอบสนองความต้องการของ
ทีมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับทีมงานมองโลกในด้านบวก เพื่อให้ทางานอย่างมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นนักฟังที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแสดงน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน รู้จักเสียสละ
เห็นใจ ให้อภัย รู้จักกล่าวคาขอบคุณ ขอโทษ และชมเชย ยกย่องผู้อื่นเมื่อเขาทาดี ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ยอมรับ
ในความคิดและการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน โดยอาศัยหลักของเหตุผล ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อน
เสมอ สื่อสารในองค์กร ตรงจุด ตรงประเด็นชัดเจน ไม่นาอารมณ์ส่วนตัวมาใช้ในการสื่อสาร จะทาให้การทางาน
ราบรื่นและลดข้อผิดพลาด รวมไปถึงลดความขัดแย้งในทีมงาน ตัดสินใจอย่างเหมาะสม หากเกิดความขัดแย้งรีบ
ดาเนิ น แก้ ไขปั ญ หา ด้ ว ยการปรั บ เปลี่ ย นแผนในการท างาน เพื่ อ หาถึ ง สาเหตุข องปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้น จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของงาน โดยมุ่งเน้นให้งานมาก่อนเสมอและต้องพยายามลดข้อโต้แ ย้ง ในประเด็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่
เกี่ย วข้องกับ การทางานออกไป บริ ห ารงานแบบบูร ณการ ได้แ ก่ การมีผู้ รับผิ ดชอบโครงการที่ชัด เจนการมี
ยุทธศาสตร์ วิสั ย ทัศน์ เป้ า ประสงค์พั น ธกิจ ที่ชัดเจนร่ ว มกัน การประสานความร่ ว มมือ ในการทางานของทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการทางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประหยัดจนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพึงพอใจ
ประชาสัมพัน ธ์ โ ครงการ เพื่อให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่ มเป้าหมายได้รับทราบร่วมกัน การ
ประชาสัมพันธ์อาจทาได้หลายรูปแบบ เช่นทาโดยการสนทนา การประชุม การสัมมนา การอภิปราย เสียงตามสาย
โปสเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการแจ้งข่าวสารทางไลน์ หรือแม้แต่ทางเฟสบุ๊ค เป็นต้น เพื่อการ
สื่ อ สารความคิ ด เห็ น ข่ า วสารข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชาชนหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชนรวมทั้ งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่
หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย ทาให้ประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใสศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนค้นหาและ
กาจัดแหล่งเข้าใจผิดช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้างความสาเร็จในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น
การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต มี ก ารประเมิ น ก่ อ นเริ่ ม โครงการ ประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม และปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ ก
วัตถุประสงค์โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ ความเป็นไป
ได้ของโครงการที่จะนาไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย มีการประเมินในระหว่างดาเนินงาน คือการศึกษาจุ ดเด่น จุดด้อยการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง มีวิธีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างไร จะได้ดาเนินการ
ปรับปรุงได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินหลังการดาเนินงาน เป็น
การประเมินว่าประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
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โครงการหรื อไม่ มีความคุ้มค่าหรื อไม่ เกิดผลกระทบอะไรกับโครงการบ้างมีการร่ว มกันสรุปผลการประเมิ น
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
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บทสรุป
การจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์” จัดทาขึ้น
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อจัดทารูปเล่มข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่าราของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นคุณค่าและความสาคัญขององค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ จึงค้นหาประเด็นความรู้ดังกล่าว เพื่อ
นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน จึง
ดาเนินการจัดทาองค์ความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์” นี้ขึ้น
การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ” เป็นการ
รวบรวมเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ตั้งแต่การสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างครู กั บ ผู้ เรี ย น การคั ด เลื อ กผู้ เ รี ยนให้ เ ป็ นตั ว พระ หลั ก ทั่ว ไปในการสอนของครู รัต ติ ย ะ
วิกสิตพงศ์ กระบวนการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ และกลวิธีในการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ
วิกสิตพงศ์
ในการด าเนิ น การจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง “กระบวนการถ่ า ยทอดท่ า ร าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ คุ ณ ครู รั ต ติ ย ะ
วิกสิตพงศ์” เมื่อกลั่นกรองความรู้แล้ว จะจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากการจัดการความรู้ จัดทาเป็น
เอกสารประกอบการสอนแก่คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชารวมทั้งหน่วยงานที่มีการเรียน การสอนเกี่ยวกับ
ด้านนาฏศิลป์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในรู ปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ทางเว็บไซต์คณะวิชาฯ 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.
คาสาคัญ : กระบวนการ การถ่ายทอดท่ารา

บทนา
นาฏศิลป์ไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ให้ เสมือนหนึ่งอัญมณี
อันสูงค่าที่ประดับประดาเพิ่มเสน่ห์และศรีสง่าแก่ลูกหลานไทยทุกคน ศิลปะอันเลิศล้าแขนงนี้ ได้รับการถ่ายทอด
ต่อกันมาจากบรมครูในอดีตรุ่ นแล้ วรุ่น เล่าจนมาถึงทุกวันนี้ นาฏศิล ป์ไทยเป็นวิช าทักษะผู้ศึกษาจะต้องมีใจรัก
มีความอดทนฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้สร้างผลงานด้านนาฏศิลป์และดนตรี
ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
การสืบทอดนาฏศิลป์ไทยในสมัยโบราณ เป็นการถ่ายทอดต่อท่าราแบบตัวต่อตัว ใช้วิธีการจาและให้รา
ตาม ไม่มีการบันทึกเป็นภาพหรือเป็นลายลักษณ์อักษร องค์ความรู้ทั้งหมดจึงอยู่ในตัวครูผู้สอน ผู้ถ่ายทอดท่ารา ผู้ที่
มีความสามารถในการรา รากี่ครั้งก็ไม่ผิดแบบแผน ครูนาฏศิลป์จึงมีความสาคัญต่อลูกศิษย์มาก ในสมัยโบราณลูก
ศิษย์จะเข้าไปฝากตัวกับครู ดูแลปรนนิบัติรับใช้ให้ครูเมตตารักใคร่ เห็นความตั้งใจ มีศรัทธาแน่วแน่ที่จะเรียนรู้ท่า
รา จึงเป็นความผูกพันรักใคร่ที่ ครูกับลูกศิษย์มีต่อกัน ปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้เป็นศิษย์ อบรมสั่ง
สอนคุณ ธรรมและจริ ย ธรรมจารี ตประเพณี ไปพร้อ มๆกับความรู้ท างนาฏศิล ป์ แต่ปั จจุ บัน การเรี ยนการสอน
นาฏศิลป์บรรจุในหลักสูตรเรียนในห้องเรียน การต่อเพลงแต่ละเพลงเป็นไปตามบทเรียนที่มีการกาหนดไว้ ซึ่ง
ครูผู้สอนแต่ละคนต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมาก
องค์ความรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนไม่ได้มีการเผยแพร่หรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะองค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสาคัญต่อการสืบทอดและการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
นาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมาก
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คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงรวมถึงด้านการถ่ายทอดกระบวนท่าราให้กับ
ลูกศิษย์มาโดยตลอด ท่านเป็นคุณครูที่อุทิศตนเพื่อศิลปะ อุทิศเวลาของตนให้กับศิษย์ ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง
อาพราง มีเทคนิค กลวิธีในการถ่ายทอดท่าราให้กับศิษย์แต่ละรุ่น องค์ความรู้ของท่านยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งกระบวนการถ่ ายทอดท่าร า เทคนิค กลวิธีของคุณครูเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมากส่งผลต่อครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์ไทยและส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้

วิธีการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะศิลปศึกษา เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่ารา
ของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ” ได้จัดทากิจกรรมประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การ
ค้น หาความรู้ กิจ กรรมที่ 2 การสร้ างและการแสวงหาความรู้ กิจ กรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้ เป็นระบบ
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และกิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้
คณะศิลปศึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน ที่ประชุมมีความเห็นดาเนินการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในประเด็นเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ” ด้วยเหตุที่
คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ครู สาขาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้น ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจึงต้องมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะอย่างลุ่มลึก การจัดเก็บองค์
ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะให้อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถอนุรักษ์
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานได้อย่างมีหลักการ ตลอดจนสามารถ
นาไปบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) โดยพิจารณาจากคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านนาฏศิลป์
1.2 ประชุ ม คณะท างานวางแผนเพื่ อ จั ด การความรู้ โดยจั ด ท า (Knowledge Mapping) แผนการ
ปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน กาหนดผู้ประสานงานเพื่อจัดทาองค์ความรู้
1.3 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการสัมภาษณ์ คิดประเด็ นคาถามการสัมภาษณ์ กาหนดวันสัมภาษณ์
และนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์
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กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการแสวงหาความรู้
เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่จะดาเนินการจัดเก็บ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้
ดาเนินการนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์
ดังนี้
2.1 ประเด็นคาถามการสัมภาษณ์
1) การคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระ
2) หลักทั่วไปในการสอนของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
3) กระบวนการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ บันทึกองค์ความรู้ที่ได้ใน
ระบบจัดเก็บความรู้ โดยรวบรวมและสรุปประเด็นความรู้เกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีการถ่ายทอดท่ารา ดาเนินการ
จัดทาสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดเก็บ รวมถึงการจัดทาช่องทางในการสืบค้นเกี่ยวกับองค์
ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่จัดเก็บไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ภายในคณะ ภายนอกคณะและผู้สนใจ
ทั่วไป ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น เผยแพร่ และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดเก็บไว้
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรอง
มีการตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา ข้อสรุป ภาษา อีกครั้ง
หนึ่งก่อนดาเนินการจัดทารูปเล่มและนาองค์ความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์โดยให้
ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะกรรมการการจั ดการความรู้ได้จัดเตรียมช่องทางการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่ได้
ดาเนินการจัดเก็บ ทั้งในส่วนของการนาเสนอแลกเปลี่ยนและเสวนาของบุคลากรภายในคณะ ด้วยการประชุมหรือ
การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง Face book, Email และจัดทาเป็นเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลของการนาองค์ความรู้ที่จั ดเก็บไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สนใจ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ และให้เสนอแนะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ
กิจกรรมที่ 6 การเข้าถึงความรู้
จัดทารู ปเล่มข้อมูล เกี่ยวกับ กระบวนการถ่ายทอดท่ารา กลวิธีการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชาฯ เฟสบุ๊คของคณะ
วิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้ตลอดเวลา
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กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้
นาองค์ความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา
นาฏศิล ป์ ในรายวิช าทัก ษะนาฏศิล ป์ ทุกระดั บชั้น และให้ เขี ยนสรุป ผลที่ ได้รั บพร้ อมข้อเสนอแนะ เมื่อได้รั บ
ข้อเสนอแนะ และคาแนะนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ดาเนินการจัดเก็บแล้วนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้นา
ผลที่ได้จ ากการน าองค์ความรู้ ไ ปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะที่ได้ โดยเป็นการนาผลที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ย วกับผลของการนาองค์ความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ มาวางแผนในการส่งเสริม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ที่จัดเก็บเดิม ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนมากขึ้น

สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์” เป็นการ
จัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการจัดการความรู้ ดังนี้
1) แนวทางการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
2) หลักทั่วไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
3) กระบวนการถ่ายทอดท่าราของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าราของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
ผลการดาเนินงาน
1) แนวทางการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวพระของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
การเรียนในสาขานาฏศิลป์ไทยจะต้องมีการคัดเลือกผู้เรียนว่าคนไหนควรเรียนตัวพระ และคนไหนควร
เรียนเป็นตัวนาง ในส่วนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนให้เป็น ตัวพระ เริ่มจากการ
ตรวจดูใบหน้า ส่วนประกอบของใบหน้าต้องเป็นคนหน้ารูปไข่ คือมีใบหน้ายาว จมูกโด่ง ปากเป็นรูปกระจับ มีช่วง
ลาคอยาวพอสมควร หัวไหล่ผึ่งผาย ไหล่ไม่ยกและหลังไม่โกง ลาตัวไม่หนาเกินไป ช่วงตัวไม่สั้นเนื่องจากเวลาแต่ง
เครื่องจะดูสง่างาม ต่อมาดูที่แขน ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป แขนไม่คอก หรือลีบและงอไม่ได้ มีส่วนสัดที่รับกับลาตัว
และขาทั้งสอง นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว จะต้องไม่หงิกงอและพิการ นิ้วกลมคล้ายลาเทียน สุดท้ายตรวจดูขาทั้งสองต้องไม่
คด โก่ง เก หรือพิการ นิ้วเท้าทั้ง 5 ไม่บิดเบี้ยว หรือเกหรือหงิกงอ รูปร่างสูงโปร่ง ไม่สูง ไม่เตี้ยจนเกินไป
2) หลักทั่วไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับหลักทั่วไปในการสอนของคุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ พบว่ามีหลักในการสอน
ดังนี้
2.1 ด้านเนื้อหาและเรื่องที่สอน
2.1.1 สอนอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ศิษย์เข้าใจง่าย
2.1.2 สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก โดยลาดับและต่อเนื่องกัน
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เป็นการสอนจากง่ายไปหายาก เช่น สอนการทามือจีบและวงก่อนที่จะสอนให้นักเรียน
ทาท่าสอดสร้อยมาลา เริ่มสอนการทรงตัว การกระทบจังหวะ การใช้สรีระ เช่นศีรษะ มือ แขน ลาตัว เท้า ให้มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสวยงาม แล้วจึงเริ่มกระบวนท่าราที่ยากและซับซ้อนต่อไป
2.1.3 สอนจากประสบการณ์ตรงที่ท่านได้รับ
ด้วยเหตุที่คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาตั้งแต่เยาว์วัย
และอยู่ในระเบียบวินัยมาโดยตลอด อีกทั้งท่านมี ประสบการณ์การแสดงในรูปแบบต่างๆทั้งในราชสานักและนอก
ราชสานัก การแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ท่านมีประสบการณ์มาเล่าประกอบการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์
ตลอดเวลา และจะสอนศิษย์ให้ขยัน มีความอดทน หมั่นฝึกฝน พัฒนาตนเองตลอดเวลา
2.2 ด้านผู้เรียน
2.2.1 สอนโดยคานึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้เรียน
2.2.2 ปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละ
คนมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน เป็นการสอนตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น นักเรียนคนไหนสามารถปฏิบัติ
ราได้เร็ วก็จะสอนเทคนิคลีลาในการราเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถ้า
นักเรียนคนไหนปฏิบัติราได้ช้า ครูก็จะต่อท่าราหรือสอนราให้อย่างช้าๆ สอนซ้าๆ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติบ่อยๆจนเกิด
ความชานาญ บางครั้งอาจใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการฝึกฝน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยาสามารถ
จดจาท่าราได้คงทนในการปฏิบัติท่าราต่อไป
2.2.3 สอนโดยคานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ระดับการเรียนรู้ ระยะเวลา และวัยของ
ผู้เรียน ว่าควรได้รับความรู้ในระดับไหน อย่างไรบ้าง
2.3 ด้านการสอน
2.3.1 สอนโดยมุ่งเนื้อหาเป็นส าคัญ เพื่อให้ เ กิดความรู้ ความเข้ าใจในสิ่ ง ที่ส อนและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ด้านทฤษฎี เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียนมากขึ้น
2.3.2 สอนด้วยวาจาสุภาพ ไม่หยาบคาย และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ให้กาลังใจ แนะนา
ช่วยเหลือเด็กด้วยความเต็มใจ ไม่กล่าวตาหนิให้ผู้เรียนหมดกาลังใจ ท้อแท้
2.3.3 การสอนแต่ละท่า จะอธิบายและแนะนาอย่างละเอียด ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
ในการต่อท่าราหรือสอนราจะต่อทีละท่า และแต่ ละท่าต้องสอนซ้าๆกัน จนกระทั่งเห็นว่าผู้เรียนสามารถราได้แล้ว
ด้วยตนเองจึงจะต่อท่าราต่อไปให้
3) กระบวนการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
ในการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ มีกระบวนการในการถ่ายทอดท่ารา ดังนี้
3.1 อธิบายและสาธิต มีการอธิบายในภาพรวมก่อนที่จะถ่ายทอดท่าราให้กับผู้เรียน
3.2 ทาให้ดูเป็นแบบอย่าง ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามและฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
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3.3 ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังอาพราง คุณครูเป็นผู้ให้โดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน
หากมีลู กศิษย์ ถามเกี่ยวกับ ท่าร า ท่านจะเอื้อเฟื้อบอกให้ โ ดยไม่ปิดบัง บ่อยครั้งที่ทางภูมิภ าคเชิญท่านไปช่ว ย
ถ่ายทอดท่ารา ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปช่วยเหลือ
4) กลวิธีในการถ่ายทอดท่าราของครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์
กลวิธีในการถ่ายทอด หมายถึงเทคนิคการสอน หรือกลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการ
สอน หรือการกระทาต่าง ๆ ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเทคนิค กลวิธีในการสอน ดังนี้
4.1 สอนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ครูคอยชี้แนะเป็นที่ปรึกษา
4.2 สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง โดยครูคอยวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
4.3 นาผลการประเมินจากข้อ 4.2 มาวิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องให้แก่ผู้เรียนต่อไป
4.4 คอยปลูกฝังชี้แนะให้ผู้เรียนคานึงถึงคุณค่า ความดี ความงามของศิลปะ ให้ผู้เรียนเกิดความ
ซาบซึ้งในการเรียนโดยไม่ต้องบังคับ
4.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บศิลปะจากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานพบว่า การจัดการความรู้เรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติ
ยะ วิกสิตพงศ์ ” เป็ นองค์ความรู้ ที่เป็ น การรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะ
ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถนามาใช้พัฒนาองค์กรในด้านการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของ
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ โดยครูผู้สอนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญคุณครูรัตติยะ
วิกสิตพงศ์ มาพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชานาฏศิลป์ ในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ทุกระดับชั้น และให้เขียน
สรุปผลที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ

สรุป
การจัดการความรู้เรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญ คุณครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ” เป็นองค์
ความรู้ที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ มีการจัดทารูปเล่มข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดท่ารา กลวิธีการถ่ายทอดท่าราของผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชาฯ เฟสบุ๊คของคณะ
วิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ ที่ให้บริการการเข้าถึงข้ อมูลองค์ความรู้ที่ได้ตลอดเวลา จัดทาเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนแก่ค ณาจารย์ และบุ คลากรในภาควิ ช ารวมทั้งหน่ว ยงานที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้า น
นาฏศิลป์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเ ล็กทรอนิคส์ทางเว็บไซต์คณะวิชาฯ เฟสบุ๊คของภาควิชา
เฟสบุ๊คของคณะวิชาฯ ตลอดจนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
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การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป
Linking Research with Teachingfor General Education
นุกิจ สุขสวัสดิ์
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
nukid0818521985@gmail.com

บทสรุป
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
เน้นผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดในมาตรา 24 (5) กล่าวไว้ว่า สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ภาควิชาศึกษาทั่วไปจึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากครูที่ได้นาการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเขียนตอบคาถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนการวิจัยเชื่อมโยงสู่การ
เรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไปประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวิจัย แนวทางการสอนแบบวิจัย บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบวิจัยขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการวิจัยและแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัย ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่รวบรวม
ทั้งหมดได้จัดเป็นรูปแบบเอกสาร นาไปเผยแพร่ไปสู่ครูและนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการใน
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.
คาสาคัญ : การวิจัยสู่การเรียนการสอน
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บทนา
แนวการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ คือ การวิจัย ซึ่งครูและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน การศึกษาเปลี่ยนมา
ให้ความสาคัญกับ “การเรียน” มากกว่า “การสอน” นักการศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการเรียนที่ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในจั ดกิจกรรมการเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่
มุ่งเน้น ทักษะกระบวนการค้าคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหา ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้ส ามารถ
นาไปใช้ได้ทุกรายวิชาและทุกระดับการศึกษา
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการแสดงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ใหม่ เป็น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระบวนการวิจัยเป็นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 มาตร 24 (5) ว่า “ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน” ผู้สอนนากระบวนการวิจัย
มาบูรณาการให้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น
ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับมอบหมายให้จั ดทาการจัดการความรู้ด้านวิจัย จึง
ได้นาเสนอหัวข้อเรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปครูในภาควิชาศึกษาทั่วไปได้นา
กระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีแนวทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน จึงได้จัดเก็บข้อมูลในกระบวนการขององค์ความรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยใช้วิธีการถอด
บทเรี ย นจากการเล่ าเรื่ องประสบการณ์ และสรุปประเด็นเป็นขั้นตอน เพื่อถ่ายทอดให้ ครูและนักศึกษา เป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองภายใต้พื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ตอบสนองกระบวนการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ดาเนินการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560
ด้านการวิจัย เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวิธีการดาเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คัดเลือกโดยใช้ หน้ากลุ่ม
สาระผู้ประสบการณ์ทาการวิจัยและผู้นาวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
การสร้างและแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้

จัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยระดมความคิดจากครู ที่นาวิจัยมาใช้
โดยการตั้งคาถามและตอบคาถาม ประชุมแลกเปลี่ยน
การเข้าถึงความรู้ ผ่านเว็ปไซต์ เอกสาร ทาสาเนาบันทึกลง CD
แจกจ่ายให้กับครู นักศึกษา ภายในและภายนอกวิทยาลัย
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทาเอกสาร อบรมทาความเข้าใจ
ให้กับครูและนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4
การเรียนรู้ โดยการติดตามผล ประเมินผลและรายงานการนาองค์
ความรู้ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1. การค้นหาความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรู้โดยคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาควิชาศึกษาทั่วไป ครูผู้
มีการศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งมีประสบการณ์ในการศึกษาและทาการวิจัยและขอความร่วมมือจากครูทุกท่านที่
น ากระบวนการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นเป็น ผู้ ใ ห้ ข้อ มูล ในการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ จัด ทาการบ่ งชี้ ความรู้
Knowledge mapping โดยระดมความคิดของครูที่นาการเรียนการสอน แบบวิจัยมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อค้นหาถึงวิธีการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
กาหนดหน้าที่ในการดาเนินการงานสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น ประธาน เลขาฯ ผู้ช่วยเลขา ผู้บันทึก
ข้อมูล ผู้บันทึกเสียงผู้สรุปข้อมูล มีการมอบหมายการทาให้ชัดเจนตามรูปแบบการจัดทาองค์ความรู้ คือ ผู้เป็น
ประธาน เลขาฯ เป็นผู้บริหารดูแลความเรียบร้อย ผู้ช่วยเลขามีหน้าที่ในการจับเวลา ผู้บันทึกข้อมู ลอัดเสียงและ
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ถอดบันทึกข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร กาหนดขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ มี 2 รูปแบบ คือ ตั้งคาถามเขียนตอบ
และอภิปราย เพื่อลดเวลาในการดาเนินกิจกรรมแต่เพิ่มประสิทธิภาพในตัวข้อมูลองค์ความรู้ สาหรับการตั้งคาถาม
เขียนตอบจะมีกาหนดส่ง เมื่อส่งเสร็จจะแยกเป็น 3 ส่วน ตามกลุ่มสาระ มอบหมายผู้รับผิดชอบสรุปและนาเสนอ
ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนอภิปราย ในการดาเนินการแลกเปลี่ยนมีการสร้างบรรยากาศ ในการดาเนินการให้มีความ
สะดวกเอื้อต่อการระดมความคิด การสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบบ
กัลยาณมิตร บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มคณะกรรมการร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 6 ครั้ง
บันทึกเสียงและถอดการบันทึกเสียงสืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อื่น เช่น ตารา งานวิจัย Internet
จัดทา Facebook,blog ,website ของวิทยาลัย
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
จัดประชุมผู้มีประสบการณ์ในการจัดเก็บองค์ความรู้และจัดทาเอกสารโดยการถอดจากเสียงที่บันทึกไว้
สรุปเป็นประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป มีการเรียบเรียง จัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ปรับภาษาจากภาษาพูดเป็นภาษาเขียน
การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนรู้การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป
1) แนวทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป
2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
3) แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน
4) บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน
5) ขั้นตอนการนาวิจัยไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
6) แผนการจัดการเรียนแบบวิจัย
แนวทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การ
เรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป

การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การ
เรียนการสอนภาควิชาศึกษา
ทั่วไป

แนวปฏิบตั ิท่ ดี ีในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจยั
เป็ นฐาน
บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยกระบวนการวิจัย
ขัน้ ตอนการนาวิจัยไปใช้ ใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
แผนการจัดการเรียนแบบวิจัย

หัวข้อในการจัดการความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป
723

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง จัดทาอภิธานศัพท์เฉพาะ จัดทารูปเล่มเอกสารที่สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้
กาหนดเป้าหมาย คือ ครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อ
รับทราบและถ่ายทอดนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติและรายงานผลการนาไปใช้ จัดทา Website ของ
วิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ นาองค์ความรู้เข้าห้องสมุด
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ KM Day โดยเชิญครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม
มีการพูดคุยซักถาม เสนอแนะความคิดเห็น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้
7. การเรียนรู้
นาองค์ความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน
ติดตามผลการจัดการความรู้ เรื่อง การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไปไปใช้
นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักศึกษา ที่นาองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน มา
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หากผลที่ได้ไม่ประสบความสาเร็จ หรือมีปัญหาเรื่องใด ให้จัดทาเพื่อแก้ไขในปีต่อไป
เพื่อให้เกิดวงจรแห่งการเรียนรู้ PDCA

สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจั ด การความรู้ เรื่ อง การเชื่ อมโยงการวิจั ย สู่ ก ารเรีย นการสอนภาควิ ช าศึ กษาทั่ว ไปสรุป ผลการ
ดาเนินงาน
ประโยชน์ที่ได้รับการเชื่อโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป คือการได้มาซึ่ง 1) แนว
ทางการเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป 2) แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน 3) แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัยเป็นฐาน 4) บทบาทของครูในการจัดการเรียนการ
สอนโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 5) ขั้นตอนการนาวิจัยไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน 6) แผนการ
จัดการเรียนแบบวิจัย
ในการเชื่อมโยงนั้น ผู้สอนจะนาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ “ขั้นสอน” โดยมีหลักในการวิจัย 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา
ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐาน
ขั้นที่ 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน
ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 6 สรุปผล
724

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอนการวิจัยทั้ง 6 ขั้น ผู้สอนอาจลดหรือตัดทอนด้วยความเหมาะสม เมื่อนาให้ครูและนักศึกษาชั้นปีที่
4 ภายในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้นาไปเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเมื่อนาไปใช้แล้ว
ครูผู้สอนต้องใช้เวลาในการศึกษาระยะหนึ่ง เมื่อนาไปสอนจริงในหลายวิช าประสบความสาเร็จ เนื่องจากท่านได้ใช้
หลั ก การวิ จั ย ในการสอนอยู่ แ ล้ ว เพีย งแต่ มีค วามชั ดเจนในกระบวนการวิ ธีก ารสอนมากขึ้น ส าหรั บผู้ ใช้ ใหม่
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 4 ที่นาการจัดกิจกรรม ต้องอาศัยเวลาทาความเข้าใจ หลักการวิจัยอยู่ระยะหนึ่ง และนาไป
ทดลองสอนซึ่งนักศึกษาผลตอบกลับ คือ ทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย ส่ ง เสริ มให้ เกิดความส าเร็ จ ของการจัดการความรู้ครั้งนี้ เกิดขึ้น จากการให้ ความร่ว มมื อของครู
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ที่อนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบการเขียนตอบ
ปัญหาและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปเป็นเอกสาร เผยแพร่ ให้กับครูและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง
สาหรับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือ ภาระงานทั้งด้านการสอน กิจกรรม
วิทยาลัย และงานพิเศษในความรับ ผิดชอบของครูภาควิชาศึกษาทั่วไปมีมาก ทาให้การประชุมแลกเปลี่ยนไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้วิธีการเขียนตอบคาถามมาแทนการนั่งประชุม เพื่อประหยัดเวลาในการทาการจัดการความรู้ใน
ครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
การเชื่อมโยงการวิจัยสู่การเรียนการสอนภาควิชาศึกษาทั่วไป เมื่อมีการนาไปเผยแพร่สู่ครูในวิทยาลัย
ภาควิชาอื่น ปรากฏว่าหลายท่านยังไม่ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยที่นาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ส่วน
ใหญ่จะคิดว่าเป็นการสร้างวิจัยหรือเป็นวิจัยในชั้นเรียน คณะผู้จัดทาจึงเข้าไปชี้แจงทาความเข้าใจถึงแนวทางใน
การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน
เมื่อครูนากระบวนการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมการเรียนของระดับอุดมศึกษาและระดับพื้นฐาน พบว่าการ
เรียนในระดับอุดมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางผลมากกว่า เพราะนักเรียนดับพื้นฐานขาดความรู้พื้นฐานการวิจัย ทาให้ใช้
เวลามากในการทาความเข้าใจทั้งนี้ คณะผู้จัดทาองค์ความรู้ได้นามาเป็นข้อมูล เพื่อแก้ไขในปีต่อไป
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การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ
“Instructional Integration; Interdisciplinary General Subject and Art Theory with
practice art subject”
ศักดิ์ชาย บุญอินทร์
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
sakchai_boonintr@yahoo.com

บทสรุป
วิทยาลัยช่างศิลปมีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะมาอย่างยาวนานตามปรัชญาการก่อตั้งวิทยาลัยที่มี
การออกแบบความรู้ และวิชาในหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
มาใช้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดทักษะความชานาญ ด้านการปฏิบัติ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในอดีต
มีการถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมโดยตรงจากครูช่างสู่ลูกศิษย์ เป็นการเรียนรู้จากการฝึกฝนและความเพียร มองเห็น
ภาพองค์รวมของการเรียนรู้อย่างคอยเป็นค่อยไป มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างความรู้กับวิถีชีวิต ความเชื่อ
ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสตร์ต่างๆมีความสัมพันธ์กัน อย่างลึกซึ้งและเรียบง่ายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนยุคปัจจุบันจึงจาเป็นต้องค้นหา กรรมวิธีในอดีตที่ได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆจนตกผลึกเป็นสาระ องค์ความรู้
การปฏิบัติ ความเชี่ยวชาญในเชิง ช่างศิลปกรรมและการสร้า งสรรค์ อีกทั้งยังต้องจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมประกอบกับยุทธศาสตร์สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 แบบ active learning ท าให้ ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนใน
ยุคใหม่ การสร้ างองค์ป ระกอบที่แตกต่างทั้งด้านเนื้อหาและกรรมวิธีจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ ยน
ประยุกต์ใช้ทั้งจากวิธีการแบบเดิม และการสร้างกระบวนการขึ้นใหม่ เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ขึ้นเอง และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง
การจัดการความรู้ของวิทยาลัยช่างศิลปด้านการเรียนการสอน เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนวิชา
ทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ มีระบบการจัดการที่แตกต่างไปจากเดิมด้านการแสวงหาความรู้ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน ในสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบูร
ณาการ และการจัดการองค์ความรู้ มาอย่ างยาวนาน ทาให้ เกิดประสบการณ์และการแก้ปัญหา ถ่ายทอดสู่
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ จากการนาคณะกรรมการการจัดการความรู้ ไปศึกษาดูงาน ทาให้เห็นมิติขององค์ความรู้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีการประยุกต์ใช้ทั้งวิธีการและการแก้ปัญหา ทาให้วงจรความรู้ด้านการบูรณาการ เกิดการต่อยอด
เป็นสาระและประโยชน์สู่ผู้นาไปใช้ ผู้เรียนและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการในวิธีใหม่นี้จึงเป็ นก้าว
สาคัญของคนในองค์กร ที่สามารถเห็นปัญหาและความก้าวหน้าร่วมกัน เป็นการจัดการความรู้และการเสริมวิธีการ
ดักจับองค์ความรู้ ที่นาไปสู่การปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน สามารถเห็นความแตกต่างทั้งองค์ความรู้ ใหม่
และองค์ความรู้เสริม โดยใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ การสร้างมุมความรู้ เรื่องเล่า การศึกษาดูงาน การจัดความรู้
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ให้เป็นระบบด้วยการมีแนวคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูล ที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ และการจัดการ และเป็น
ขั้นตอนระหว่างดาเนินการเพื่อให้เกิดผลต่อไปในอนาคต
การจั ดการความรู้ ค รั้ ง นี้ จึ งเป็ น การน าองค์ ความรู้ด้ านทฤษฎี ทั้ง สามัญ และศิ ล ปะที่ เป็ นลั กษณะด้า น
นามธรรมมาสร้ างให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรมในการปฏิบัติ เป็นการสร้างกระบวนการให้ ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ประมวลความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาจริงด้วยตนเองจากการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ทั้งด้านเนื้อหาและธรรมชาติวิชา เป็นการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงศาสตร์และองค์ความรู้
ไปสู่การทาความเข้าใจ นาไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ของตนเองได้
จากปัญหาการเข้าถึงความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้ความรู้ ในหลายๆครั้งที่ผ่าน ทาให้ การ
จัดการความรู้ในครั้งนี้ ใช้การบริหารด้านการเรียนการสอน ทั้งการเปิดวิชาเลือกขึ้นใหม่ ที่มีการสอนด้านบูรณา
การจากสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์กับองค์ประอบศิลป์ โดยจัดทีมผู้สอน 3คน ที่มาจากกลุ่มสาระ
ทั้งสองอีกทั้งในกลุ่มสาระอื่นๆ ที่มีการบูรณาการอยู่ แล้วก็มีการจัดประชุมแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างสม่าเสมอ และวงจรความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในครั้งนี้คือการมีความคิดเห็นร่วมกันของกรรมการการจัด
ความรู้ด้านการเรียนการสอนคือ นาวิธีบูรณาการไปใช้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดิม โดยการสร้างฐานความรู้ ที่มี
การผสมผสานทั้งสาระด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
การเรียนรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่และสร้างวงจรความรู้ให้เจริญงอกงามเกิดผลิตผลทางความรู้ ที่ง่ายต่อการ
นาไปใช้จึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของคนในองค์กรที่จะสามารถทาให้เกิดขึ้นจริงอย่า งเป็นรูปธรรม 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.
คาสาคัญ : การบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา วิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะวิชาศิลปะปฏิบัติ
Keywords : instructional integration, Interdisciplinary, general subject and art theory, practice art
subject
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด การบูรณาการการเรียนการสอน
ระหว่างวิชาทฤษีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ ของวิทยาลัยช่างศิลปจึงเป็นการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาที่มีความเข้าใจในธรรมชาติ และศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้ง ลักษณะของ วัย สภาพครอบครัว
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางขององค์ความรู้ สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆทั้งสาระการเรียนรู้ด้านทฤษฎีวิชาสามัญ
เช่น คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กับทฤษฎีศิลปะ เช่นวิช าประวัติศาสตร์ ทฤษฎีสี
กายวิภาค ที่มีลักษณะเชิงวิชาการ ข้อมูลความรู้ เป็นหลักในการปฏิบัติในทางนามธรรม กับวิชาศิลปะปฏิบัติ
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะไทย ที่ต้องใช้ทักษะความ
ชานาญ การฝึกฝนและความเพียรเป็นหัวใจของความสาเร็จ วิชาทฤษฎีจึงเปรียบเสมือนแสงนาทาง ของการลงมือ
กระทาภายใต้เงื่อนไขของความไม่รู้และการขาดประสบการณ์ของผู้เรียน การจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ จึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและสนามแห่งการทดลองทางความคิดและการทลายกาแพงของศาสตร์และ
วิชาเพื่อการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านต่างๆด้วยตัวของผู้เรียนเอง ดังคากล่าวของ ชูเมคเคอร์ (Shoemaker) ที่ว่า
“การขจัดเส้นแบ่งเขตเนื้อหาวิชาทั้งหลาย โดยการผนวกเนื้อหาวิชาหลายๆ ส่วนของหลักสูตรเข้าด้วยกันให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย”การบูรณาการจึงเป็นกระจกสะท้อนการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติบน
หลักการที่ว่า การปฏิบัติเป็นเครื่องมือและขบวนการของการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีและองค์ความรู้ และในทาง
กลับกันทฤษฎีและองค์ความรู้ก็นาไปสู่การปฏิบัติและการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่า
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้แบบบูร ณาการคือการเห็นมิติของความสัมพันธ์ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนาไปสู่
ความคิดรวบยอดในการปฏิบัติและการสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นการหาเอกภาพของความหลากหลายในความรู้
เพื่อให้เกิดการค้นคว้าและเห็นแจ้งนาไปประยุกต์ปฏิบัติได้ด้วยตนเองซึ่งตรงกับแนวคิดด้านการศึกษาของดิวอี้
(Dewey) ที่ว่า “คนเราสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ ที่มีในหลักสูตรได้อย่างน้อยสองวิชาขึ้นไป
และวิธีการเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรือเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ต่อไปได้” การบูรณาการการเรียนการสอน ระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิล ปะกั บ วิ ช าศิ ล ปะปฏิบั ติ จึ งเป็ น การจั ด การเรี ยนการสอนให้ ผู้ เรี ย นได้ ค้ น พบค าตอบในการเรี ยนรู้ จ ากการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และจัดการเรียนรู้ศิลปะ ที่เน้นกระบวนการ การสร้างความรู้ด้ วย
ชิ้นผลงาน มีลักษณะของการบูรณาการ และวิธีการที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ มีการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เรียน ในลักษณะจินตภาพและทัศนคติภายใน โดยสามารถถ่ายทอดออกมา
ได้ด้วย ทักษะ ความชานาญทางด้านศิลปะให้เกิดเป็นรูปธรรม ในงานทัศนศิลป์ หรือศิลปะประจาชาติ เป็นการ
พัฒนาปัญญาแต่ละด้านของผู้เรียนทั้งความคิด อารมณ์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ
และสามารถนาความรู้ ทักษะทางศิลปะไปสร้างอาชีพและการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้
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วิธีการดาเนินงาน
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยผู้บริหารของวิทยาลัยช่างศิลปและกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีองค์ความรู้ที่จาเป็น (K) คือการสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิตกาหนดตัวชี้วัด(KPI)
ด้วยจานวนองค์ความรู้ด้านและมีผู้อานวยการและคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)
เป็นรูปแบบคณะกรรมการการจัดการการความรู้ โดยพูดคุยถึงความต้องการตอบโจทย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป ในด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มองถึงความจาเป็นใน
การจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มศักยภาพผู้เรียน สามารถนาความรู้จากการเรียนรู้ไปสร้างประสบการณ์ขึ้นใหม่ ใน
ลักษณะของการผสมผสาน ภายใต้เงื่อนไขอันซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน คณะกรรมการได้ค้น
จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอน เช่นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ที่เกิดจากการสร้างภาพองค์รวม
ขององค์ความรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้เกิดการเชื่อมโยงศาสตร์ในทฤษฎีทั้งสามัญและศิลปะ ที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง และเป็นมองเห็นถึงปัญหาในการเรียนรู้ระหว่างวิชาที่มีความไม่เข้าใจของผู้เรียน ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา และความแตกต่างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงความซ้าซ้อนด้านการสั่งงาน การจัดการความรู้
หัวข้อ การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับศิลปะปฏิบัติ จึงเป็น การตอบโจทย์และ
ปัญหาของวงจรความรู้ที่ควรจะเกิดในวิทยาลั ยได้อย่างมีศักยภาพโดยคณะกรรมการได้ข้อสรุปประเด็นความรู้ที่
ต้องมีในการจัดการความรู้ ดังนี้
ความรู้เรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ”
องค์ประกอบความรู้
1. การวิเคราะห์การวิเคราะห์เนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติแต่ละวิชาที่สัมพันธ์กับการบูรณาการระหว่าง
วิชา
2. กระบวนการเรียนรู้ หลักการ เทคนิคและกรรมวิธีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยมีการกาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน และกาหนดตัวบ่งชี้ในการจัดการ
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
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู้ จ านวน 15 คน จากครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญทั้งวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะ เช่น ครูผู้สอนวิช าภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ และ
วิชาศิลปะปฏิบัติ เช่น วิชา วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม และครูผู้สอนที่เป็นทีมในวิชาเลือกเสรี เช่นทีม
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ รวมถึงจากผู้สอนที่ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเป็นกรรมการดาเนินการเผยแพร่ รวมทั้งแต่งตั้งครู 1 คน เป็นเลขานุการ
ในการดาเนิ น การครั้ งนี้ ได้คัดเลื อกเป้าหมายในการจัดการความรู้จากกลุ่ มคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
จากการเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ 2560 ได้มีโอกาส
ไปศึกษาดูงานที่ กองทัพเรือ ทาให้เกิดความคิดที่จะให้คณะกรรมการการจัดการความรู้วิทยาลัย ได้ไปศึกษาดูงานที่
สถาบันอื่นๆ โดยเลือกโรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ ที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดการสร้างและแสวงหาความรู้เ พิ่มเติม ในขั้นตอนสร้างและแสวงหาความรู้ครั้ง
นี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นหาความรู้เป็นกระบวนการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่เดิมขององค์ความรู้ภายในวิทยาลัย
กับองค์ความรู้ภายนอกที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการจัดการความรู้ เป็นการศึกษาดูงานที่นามาซึ่ ง
ความรู้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการจั ด การความรู้ เ รื่ อ งการบู ร ณาการ รวมถึ ง การจั ด
ประชุมสัมมนา ทั้งประชุมกลุ่มใหญ่ จานวน 4 ครั้ง และการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 ครั้ง รวมถึงลักษณะ
ของการประชุมกลุ่มในสื่อโซเชียลออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มเพื่อให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้แสดงความ
คิดเห็นตามขอบเขตด้านเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน และกาหนดตัวบ่งชี้ในการจัดการความรู้ โดย
กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรยายแสดงความคิดเห็น ใช้การสาธิต ตัวอย่างกรรมวิธีในการสอน ได้รอบละประมาณ
5-10 นาที ในการดาเนิ นกิจกรรมในครั้งนี้ได้เพิ่มเวลาในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากกรรมวิธีใน
รายวิชามีรายละเอี ยดและความซับซ้อน ทาให้การอธิบายด้านการบูรณาการบางวิชา และทีมครูผู้ สอนใช้เวลา
มากกว่าที่กาหนดไว้ ทาให้ได้ประเด็นความรู้ ที่หลากหลาย อีกทั้งในกิจกรรมมีการใช้สื่อหลากหลายแบบ ทั้งการ
บรรยายด้วย power point วีดีทัศน์ สื่อโซเชียลออนไลน์ การใช้แผ่นภาพ ที่ครูผู้สอนได้เตรียมมาเองในที่ประชุม
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ภาพที่ 1 ภาพประกอบการสร้างและแสวงหาความรู้
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ภาพที่ 2 การศึกษาดูงานด้านการบูรณาการการเรียนการสอน ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์

ภาพที่ 3 การใช้โปรแกรม LINE ในการแสวงหาความรู้
กิจกรรมที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
กิจกรรมการดาเนินงานในครั้งนี้คณะกรรมได้เกิดความคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดความรู้ของ
วิทยาลัย เพื่อให้เป็นคลังความรู้ และมุมความรู้ โดยมีเป้าหมายในการจัดระบบความรู้ ง่ายต่อความเข้าใจ และมี
ความสะดวกในการใช้บริการความรู้ของผู้ที่สนใจ ทั้งครู บุคลากร นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับการอนุมัติ
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ในหลักการจากผู้บริหาร และอนุมัติการจัดหาคุรุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ใน
ระหว่างการดาเนินการเรื่องศูนย์ข้อมูล กิจกรรมการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ก็ได้มอบให้คณะกรรมการการจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ ติดตามเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารข้อมูล การจัดการความรู้เช่นจัดทาสารบัญและจัดเก็บความรู้
ประเภทต่า ง ๆ และแบ่ ง ประเภทความรู้ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ทั้ง วิช าทฤษฎี และวิ ช าปฏิ บัติ หั ว ข้ อ หั ว เรื่ อ ง
กระบวนการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการ
วางแผนในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ได้แก่วิเคราะห์ความรู้แบ่งประเภทความรู้ หัวข้อ หัวเรื่อง กระบวนการ
เรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลดิจิทัล ประเภทไฟล์, CD, DVD ภาพกรรมวิธี
การสอน ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสื่อออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูล (link) ผ่านระบบ
website ของวิทยาลัยเพื่อให้เป็นระบบของการจัดการความรู้ที่มีการแยกประเภทหมวดหมู่อย่างชัดเจน ขั้นตอน
ต่อไปได้ใช้ข้อมูลและทฤษฎีในการจัดระบบความรู้ ตรวจสอบการจัดการความรู้ให้เป็นระบบจากกลุ่มเป้าหมาย
และผู้เชี่ยวชาญในวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
กิจกรรมมอบหมายให้กรรมการประมวลและกลั่นกรองทางด้านเนื้อหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน จัดทา
หรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร โดยตรวจสอบภาษา คาศัพท์ เรียบเรียงตัดต่อ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องมีคุณภาพง่ายต่อการนาไปใช้
กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
กิจกรรมมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการ วางแผนการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ระบบสื่อออนไลน์
เช่น LINE Facebook เว็บไซต์วิทยาลัยสื่อสิ่งพิมพ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์กร สรุปเอกสารประเด็นข้อหลักที่
จะดาเนินการหาช่องทาง เผยแพร่เพื่อผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเพื่อดาเนินการนาข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนา
ข้อมูลที่รวบรวมเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ท และโซเชียลมีเดียเช่น การเชื่อมต่อข้อมูล (link) ของ Nation TV
ผ่านระบบ website ของวิทยาลัย เป็นข้อมูลด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา
จากสื่อออนไลน์ ที่มีวิดีโอการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และการจัดทาสารคดีศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาล
ที่ 9 โดยเป็นผลงานของนักเรียนและครูวิทยาลัยช่างศิลป เป็นอีกหนึ่งช่องทางเข้าถึงความรู้ที่ได้จัดทาไว้แล้วโดยสื่อ
สาธารณะ นอกจากนั้นได้จัดทาข้อมูลในลักษณะเอกสาร สิ่งพิมพ์ จัดทาข้อมูลในลักษณะข้อมูลดิจิทัล ประเภท
ไฟล์ , CD, DVD, VDO นาข้อมูล ที่ร วบรวมเผยแพร่ในระบบ Facebook, Website และเผยแพร่ในระบบ Line
กลุ่ม webpage ของภาควิชาศิลปสากล
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ภาพที่ 4 การนาองค์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะลงใน webpage ของภาควิชาศิลปสากล

ภาพที่ 5 การเข้าถึงความรู้การเชื่อมต่อข้อมูล (link) ของ Nation TV ผ่านระบบ website ของวิทยาลัย
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กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
กิจกรรมโดยการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของคณะ KM ครูวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะและวิชา
ศิล ปะปฏิบั ติ ในวิทยาลั ย ช่างศิล ป โดยจั ดสั มมนากลุ่ มแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นผ่ านการนาเสนอด้ว ยเครื่อ ง
projector ฉายบนจอรั บ ภาพทั้งระบบภาพนิ่งและภาพเคลื่ อนไหว รวมทั้งการประชุมผ่ านระบบสื่ อโซเชียล
ออนไลน์ เช่น LINE กลุ่ม Facebook webpage ภาควิชาศิลปะสากล เกิดความคิดที่จะนาองค์ความรู้ไปพัฒนา
ทดลองเพื่อนาไปสู่การเรียนการสอน หรือนาไปใช้เชื่อมโยงเข้ากิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ (Learning)
กิจกรรมนาเอาองค์ความรู้ไปทดลองพัฒนาจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา ให้มีความรู้และรูปแบบ
วิธีการสอนได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละสภาพปัญหาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการใช้การบูรณา
การการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ จนเกิดการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยการนาองค์ความรู้นาไปใช้ปฏิบัติ
ก่อให้เกิดทฤษฎีและวิธีใหม่ๆพัฒ นาเป็นองค์ความรู้ขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้จะนาผลลัพธ์ในการเรียนรู้อภิปรายถึงผลและ
รายละเอียดต่อไปในบทสรุป

ผลที่ได้จากการดาเนินงาน
1. การวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ
1.1 การวางแผนร่วมกันระหว่างวิชาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน เช่นวิชา
กายวิภาค กับ ภาพคนเหมือน
2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ
2.1 การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ
2.1.1 ใช้เนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม
- ใช้เนื้อหาสาระ เรื่อง“แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวง
รัชกาลที่ 9” และการน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นโครงการที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนประมาณ 6 สัปดาห์ ด้วยวิธีบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีศิลปะและวิชาสามัญกับวิชาศิลปะ
ปฏิบัติ เช่น วิชาองค์ประกอบศิลป์ วิชาวาดเส้น วิช าจิตรกรรม วิชาประติมากรรม วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ วิ ชา
ทฤษฎีศิลป์ วิชาสังคมศึกษา และภาษาไทย วิชาสารนิเทศ และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
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 ความเชื่ อมโยงและความสั มพั นธ์ ในศาสตร์ต่ างๆ ทั้ งกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ที่
แตกต่างกัน และองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ
- วิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักวิชาองค์ประกอบศิลป์ เรื่องอัตราส่วนทอง
(Golden ratio) และตัวเลข เลขฟีโบนัชชี (Fibonacci) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233 เป็นจานวนที่
เลขตัวหน้า หารตัวหลัง = 1.618 เป็นอัตราส่วนที่มีอยู่ในธรรมชาติ อัตราส่วนทองจะสัมพันธ์กับหลักการจัดภาพ
ในวิชาองค์ประกอบศิลป์และกฎสามส่วน (Thethird of rule) เป็นจุดตัด 4 จุด ที่สามารถวางตาแหน่งของภาพ
เป็นจุดเด่น เป็นความงามที่สัมพันธ์กันกับสัดส่วนของธรรมชาติ รวมถึงการใช้อัตราส่วนทองกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ

ภาพที่ 10 อัตราส่วนทอง (Golden ratio) และตัวเลข เลขฟีโบนัชชี (Fibonacci)
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ภาพที่ 11 วิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ
- ใช้เนื้อหาวรรณคดี กับแนวเรื่องในจิตรกรรมไทยโดยครูผู้สอนในวิชาภาษาไทยและ
ศิลปะไทย จัดการเรียนรู้ร่วมกันในโบสถ์ ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยทั้งสองวิช าสามารถอธิบาย ร่วมกันทั้ง
เนื้อหาวรรณคดี กับ แนวเรื่องในจิตรกรรมไทยเช่น ตอนต่างๆ ในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนที่สาคัญเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถจินตนาการและนาไปใช้ในการสร้างสรรค์การวาดภาพ ออกแบบได้
- วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาประติมากรรม นาความรู้เรื่องอัตราส่วนทอง 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
- การบู ร ณาการวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ กั บ วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ โดยให้ ผู้ เ รี ย น
วิเคราะห์การจัดภาพจากตัวอย่างผลงาน และสามารถนาไปใช้ในวิชาศิลปะปฏิบัติได้
2.1.3 การตั้งโจทย์ในการเรียนรู้หัวข้อเดียวกัน เช่น การจัดหุ่นนิ่งในวิชาประติ มากรรม สัมพันธ์
กับวิชาจิตรกรรม และการให้ผู้เรียนเลือกมุมในการปั้นตามหลักวิชาองค์ประกอบศิลป์ เช่นการจัดภาพ การเลือก
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จุดเด่น จุดรองในภาพหัวข้อความเคลื่อนไหว และการแปรเปลี่ยนของรูปทรงทั้งในวิชาประติมากรรมและวิชา
องค์ประกอบศิลป์ ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
- ใช้เนื้อหาเรื่อง มิติ ทั้งในวิชาประติมากรรมกับวิชาศิลปะไทย เพื่อจัดการเรียนรู้ด้วย
การสร้างมิติแบบภาพไทย ในลักษณะแบน ๆ แบบนูนต่า เป็นระนาบ 2 มิติ เชื่อมโยงเป็นรูปทรง 3 มิติ
- วิชาศิล ปะไทยชั้น ปีที่ 1 เรียนรู้และปฏิบัติล วดลายพื้นฐาน เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ลายกระจังตาอ้อย โดยสัมพันธ์กับรากศัพท์ในวิชาภาษาไทย ใช้การอธิบายในแต่ละวิชาโดยแนวทางที่แตกต่างกัน
การบูรณาการวิชากายวิภาค กับวิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 3
ครูผู้สอนในวิชากายวิภาคชั้นปีที่ 3 จะถ่ายรูปแบบท่ายืน ของแบบคนยืนวิชาวาดเส้น แล้วนาไปเป็น
แบบเรียนเดียวกัน

ภาพที่ 13 วิชากายวิภาคชั้นปีที่ 3 จะถ่ายรูปแบบท่ายืน ของแบบคนยืนวิชาวาดเส้น
- การใช้ผลงานวิชาวาดเส้นใบหน้ามนุษย์ เป็นแบบในการเรียนวิชากายวิภาค ก็เป็นอีก
หนึ่งกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

ภาพที่ 14 การใช้ผลงานวิชาวาดเส้นใบหน้ามนุษย์เป็นแบบในการเรียนวิชากายวิภาค
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2.2 การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้
2.2.1 การนาลักษณะความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่นทฤษฎี คาศัพท์ภาษาอังกฤษ มาสู่
กระบวนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเช่นภาพวาดการจัดภาพรว่มกับวิชาองค์ประกอบศิลป์
2.2.2 ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยตรงระหว่างการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยง
ถ่ายโอน แก้ปัญหา การสร้างความคิดรวบยอดขององค์ความรู้ และเกิดการสร้างสรรค์
2.2.3 บู ร ณาการความซั บ ซ้ อ น หลากหลายของแต่ ล ะวิ ช าเพื่ อ ตอบสนองความคิ ด
เกี่ยวกับพหุปัญญาเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง
2.2.4 ใช้ วิธี ก ารปฏิบั ติ ศิล ปะในการพิสู จ น์ค วามเข้ า ใจทฤษฎี เป็ น กระบวนการที่
สามารถตรวจสอบและเสริมความรู้ได้ ให้ผู้เรียนเริ่มทางานเป็นขั้นตอน มองจุดเด่น มองจังหวะ ตาแหน่ง รู้จัก
วิเคราะห์ ประมาณค่า
2.3 การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ (จิตพิสัย)
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์กับวิชาจิตรกรรมฝึกความเพียร ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม การจุด
ด้วยปากกาขนาดเล็ก ทาให้เกิดค่าน้าหนักในรูปได้ยาก 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
องค์ร วมของสี เช่น ภาพทศกัณฐ์ เกี้ย วนางสี ดาในสวน ภาพรวมของมีต้นไม้สี เขียวในพื้นที่ขนาดใหญ่ ภาพ
ทศกัณฐ์ควรใส่ชุดสีอะไรตามหลักทฤษฎีสี เป็นต้น
บูรณาการกับวิชาศิลปะ โดยใช้แบบภาพทางประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่ผู้เรียนบันทึกภาพด้วยตนเองจาก
สถานที่จริงเป็นสื่อในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางานศิลปะ โดยใช้ลักษณะของจุดในรูปแบบ (Pointilism) เป็น
ตัวกาหนดโครงสร้าง ค่าน้าหนัก รายละเอียด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์

ภาพที่ 15 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์บูรณาการกับวิชาศิลปะโดยใช้แบบภาพรูปแบบ (Pointilism)
และเสริมสร้างสมาธิในการทางานศิลปะ
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- การน าลักษณะความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่นทฤษฎี คาศัพท์ภ าษาอังกฤษ มาสู่ กระบวนการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการวาดภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สร้างกระบวนการความจาด้วยการปฏิบัติ
- การบูรณาการกับรับรู้และมิติสัมพันธ์ในการมองภาพและแปลความหมายภาพด้วยการปฏิบัติ
ศิลปะกับความสามารถในการจา และการเรียบเรียงประโยค เป็นเทคนิคในการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์ใน
ภาษาอังกฤษ
- การบูรณาการด้วยภาษาภาพ ใช้ความรู้ด้านศิลปะประยุกต์ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ และเป็นการ
เรียนรู้สารนิเทศจากความชอบของตนเอง เป็นการบูรณาการกับวิชาศิลปะโดยใช้กรอบแนวเรื่อง
2.5 การบูรณาการเชิงวิธีการเช่น การบรรยาย การอภิปราย การสนทนา การใช้คาถาม การศึกษานอก
สถานที่ พอประมาณ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เหตุผล บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ คุณธรรม สถานการณ์จาลอง
- บูรณาการระหว่างการวิเคราะห์ นาไปสู่ การสังเคราะห์ การสร้างและการอธิบายแนวความคิด
(ทฤษฎีหมวก 6 ใบในวิชาภาษาไทย กับวิชาศิลปะปฏิบัติ) บูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ในลักษณะครบวงจรทั้ง
การนาเสนองาน การสังเกต การสรุปสิ่งที่สาคัญ การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และการวิพากษ์วิจารณ์
- บู ร ณาการด้ ว ยการจ าลองสถานการณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยน า
สถานการณ์หรือประสบการณ์ตรงของผู้เรียนศิลปะ เช่น เนื้อหา เรื่อง หุ่นนิ่ง ระยะ
- วิชาภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาภาษาไทยในลักษณะของเงื่อนไข ของประโยค (If cause)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนจินตนาการตามสถานการณ์
- บู รณาการวิช าภาษาอังกฤษกับองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ wording “Going to” ให้ผู้เรียน
จินตนาการอนาคต ในความต้องการที่จะทา การวางแผน ทั้งด้านกิจกรรม ความชอบ อาชีพ และแสดงออกด้วย
การจัดภาพ และเขียนภาพประกอบแนวเรื่อง

ภาพที่ 16 การบูรณาการกับวิชาศิลปะ เช่น องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้ wording “Going to”
- ทาให้ผู้เรียนใช้ประโยคและภาษอังกฤษในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง เมื่อนามาเขียนแล้ววาดภาพ
อธิบายผู้เรียนก็จะจาได้เป็นภาพ เป็นลักษณะของความจาด้วยภาพ
- การศึกษานอกสถานที่ เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ประติมากรรม และ
วิ ช าภาษาไทย เช่ น การศึ ก ษาเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ยุ ค สมั ย เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นจดจ าลั ก ษณะและชื่ อ ของ
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ประติมากรรมจากสถานที่จริง ทั้งด้านรายละเอียดตาแหน่ง ด้วยวิธีการการสัมผัส ดิน หรือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้น
ด้วยมือ ในลักษณะประติมากรรมนูนต่า การลอกลายจากประติมากรรมในสถาปัตยกรรม
2.6 การบูรณาการความรู้ในโรงเรียน กับชีวิตจริงของผู้เรียน
การบู รณาการความรู้ในแต่ละวิชา เพื่อเด็กพิเศษ เช่น ผู้ เรียนที่มีปัญหาในการได้ยิน วิช า
องค์ประกอบศิลป์ และวิชาสารสนเทศ ต้องปรึกษากระบวนการจัดการเรียน การสอน และการออกแบบข้อสอบ
เช่น การใช้สัญลักษณ์อธิบายความหมาย จากโปรแกรม LINE หรือภาพการ์ตูน ANNIMATION เป็นต้น หรือการ
นาความสามารถของเด็กที่มีพรสรรค์ ความสามารถพิเศษในบางวิชาไปสอนผู้เรียนปกติ
2.7 การบูร ณาการความรู้ คู่คุณธรรม การดารงชีวิ ต อยู่ในสั งคมและ สิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมี
ความสุข
- การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องศาสนาและเรื่องอาเซียนศึกษา

- การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องศาสนาและอาเซียนศึกษา
- การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 17 การบูรณาการกับศิลปะกับการเรียนวิชาสังคมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- การบูรณาการข้อมูลสารนิเทศกับภาษาไทย และกระบวนการสร้างสมาธิ ฝึกทักษะในการเขียน
เป็นการเสริมสร้างความศรัทธาในมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- บูรณาการวิชาสารนิเทศกับวิชาสังคมศึกษา นากระแสสังคม ข่าวสารเป็นหัวข้อกระตุ้นเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ เกิดทักษะในการใช้ชีวิตและแนวทางในการดาเนินชีวิต
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- การบู ร ณาการวิช าเครื่ องเคลื อบดินเผากับวิช าสั งคมศึกษาและพลศึกษาเรื่องกฎ ระเบียบ
อุปกรณ์ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด ฝึกให้ผู้เรียน เห็นถึงความสาคัญของสุขอนามัย ความปลอดภัยใน
โรงงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลฝึกความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล การ
ทางานเป็นทีม 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 วิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ 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
- วิ ช าวาดเส้ น กั บ วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปศึ ก ษาลวดลายในสถาปั ต ยกรรมจาก
กระบวนการทางาน กระบวนการสร้างภาพด้วยจุดและเส้น เสริมสร้างทักษะด้านความจาของผู้เรียน
- วิชาองค์ประกอบศิลป์กับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปกระบวนการจดจาเป็นรูปภาพของ
ศิล ปะยุ คต่าง ๆ กับ การสร้างสัญลั กษณ์ในวิชาองค์ประกอบศิล ป์โ ดยใช้การอธิบายความรู้ ความเข้าใจ และ
ความจาด้วย แผนที่ความคิด หรือแผนภูมิความคิด (Mind mapping) การสร้างความจาด้วยภาพ สี เชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ สามารถคิดและจินตนาการได้เลียนแบบการทางานของสมองฝึกการสร้างจุดเด่น ในวิชาองค์ประกอบศิลป์
หลักการหนึ่งของการจัดภาพคือ จุดเด่น Dominance ให้ผู้เรียนฝึกคิดว่าอะไรสาคัญที่สุด ใช้คาน้อยลง ใช้ ภาษา
ภาพและภาษาทางสัญลักษณ์มากขึ้น

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 ผู้เรียนเลือกการทางาน
ภายใต้ความประทับใจ ในรูปแบบของผลงาน สะท้อนบุคลิกภาพมีความหลากหลายของตัวอย่าง มีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ ผู้เรียนเห็นถึงที่มาและแรงบันดาลใจ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องของศิลปินที่เป็นต้นแบบ เห็นปัญหาในการ
ทางาน การแก้ปัญหา และการพัฒนา

ภาพที่ 19 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ กับ การ re-product ด้วยเทคนิคในวิชาจิตรกรรม
3.1.4 การบูรณาการด้วยการสอนแบบโน้มน้าวใจระหว่างวิชาศิลปะกับภาษาไทย เช่น
คา ถ้อยคาดลใจ ไปสร้างสรรค์รูปภาพ โดยใช้ระบบทีมครูสามัญและครูศิลปะมีระบบการวิพากษ์ วิจารณ์
3.1.5 การบูรณาการระหว่างการอ่านกับการสร้างจินตภาพ และจินตนาการส่วนตัว
3.2 การสร้างสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้
วิช ากายวิภ าคยั งได้ใช้ การบูรณาการกับวิช าสารสนเทศ สังคมคมศึกษา ภาษาไทย และวิช า
ภาษาอังกฤษ สร้างสื่อการเรียนรู้โดยการนาข่าว ภาพยนตร์ ละครในยุคปัจจุบันที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเทคโนโลยี และวัฒนธรรม มาเป็ น แนวคิดในการสร้างแบบเรียนวิช ากายวิภ าค โดยตั้งชื่อกล้ ามเนื้อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าว

- การบูรณาการวิชากายวิภาค กับวิชาประติมากรรม วิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 2 สอนกล้ามเนื้อ
ใบหน้ามนุษย์ ด้วยวิธีการนาชื่อกล้ามเนื้อมาแต่งเป็นเพลงทานองสมัยใหม่ และเมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจทฤษฎี
กายวิภาค จะทาการสอนการปั้นกล้ามเนื้อลงบนกะโหลกศรีษะจาลองทีละชิ้น กล้ามเนื้อทับซ้อนกัน 3 ระดับ โดย
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จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะกายวิภาค และสามารถนาไปใช้ในวิชาประติมากรรมและวิชาวาดเส้น ในหัวข้อการ
ปั้นและเขียนใบหน้ามนุษย์

ภาพที่ 20 การปั้นกล้ามเนื้อลงบนกะโหลกศรีษะจาลองทีละชิ้น กล้ามเนื้อทับซ้อนกัน 3 ระดับ

ภาพที่ 21 วิดีโอวิธีการนาชื่อกล้ามเนื้อมาแต่งเป็นเพลงทานองสมัยใหม่
3.3 การเข้าใจปัญหาของผู้เรียน
3.3.1 การบูรณาการในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ เช่น
ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องศัพท์ ภาษาอังกฤษ ได้มีประสานการออกแบบกั บวิชาภาษาอังกฤษ การสอนเรื่องการเรียง
ข้อมูลลาดับภาษา การอ้างอิง บรรณานุกรม ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนวิชาสารนิเทศ
3.3.2 การค้นหาความรู้ที่ขาด ของผู้เรียน สร้างกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ การศึกษาดู
งานการนาวิทยากรมาให้ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ทั้งในวิชาตนเองและวิชาที่สัมพันธ์กัน
3.3.3 มองประเด็นรายละเอียดในปัญหาของผู้เรียน (ปวส) ในลักษณะขององค์ความรู้ที่
สัมพันธ์กัน เช่น จิตรกรรม องค์ประกอบ ทฤษฎีสี วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพื่อการบูรณาการในเชิง
ลึก โดยใช้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาช่วยกันแก้ปัญหา
3.3.4 ให้ผู้เรียน ได้คิด ปฏิบัติ บูรณาการองค์ความรู้แต่ละวิชา ในลักษณะกระบวนการ
ทางาน และการแข่งขันกันเพื่อบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และมีความคิดสร้างสรรค์
3.3.5 ใช้หลักการพิสูจน์ คิด วิเคราะห์ ทดลอง และการค้นพบด้วยตนเอง
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3.3.6 ให้ ผู้ เ รี ย นจดจ าเป็ น ภาพ เช่ น วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ศิ ล ปะ ให้ ผู้ เ รี ย นมอง
คณิตศาสตร์แบบง่าย ๆ ไม่มีตัวเลขเป็นจานวนมากและเกิดความสับสน โดยการสอนเป็นภาพให้จดจาหรือการใช้
แผนภูมิความคิด (Mind Mapping) เป็นการสร้างกระบวนการจาด้วยภาพ ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนศิลปะ
3.3.1 การสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน
- การบูรณาการความารู้กับความชอบ ความต้องการของผู้เรียน สร้างบรรยากาศให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดความสัมพันธ์กันของวิชา
- บูรณาการ เพื่อผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานในการเรี ยนรู้ ในวิชาสังคมกับวิชา
ศิลปะ เช่น การวาดสัญลักษณ์อาเซียนของชาติต่าง ๆ
- บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับศิลปะโดยนาแนวเรื่อง หรือบทละคร ที่มีความสัมพันธ์
เชิงลึกสามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียน เช่น เนื้อหาของศิลปิน สาขาต่างๆของศิลปะ ศัพท์ศิลปะต่าง ๆ
- ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาศิล ปะ การใช้แนวเรื่องเทศกาลเพื่อเน้นบรรยากาศ
ความสุ ขของผู้เรีย น และใช้รูปแบบการ์ ด รูปแบบของการใช้คาและประโยคในภาษาอังกฤษ (wording) เพื่อ
สะท้อนแนวคิดที่แสดงออกมาเป็นรูปภาพ

ภาพที่ 22 ภาษาอังกฤษบูรณาการกับวิชาศิลปะ การใช้แนวเรื่องเพื่อเน้นบรรยากาศความสุขของผู้เรียน

อภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
การจัดการเรียนการสอนด้วยวธีการบูรณาการระหว่างวิชา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่
จะน าพาตั ว เองไปสู่ โ ลกแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละการท างานทั้ ง กลุ่ ม ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา ต่ อ ในที่ สู ง ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับมหาวิทยาลัย การแยกส่วนการเรียนรู้ที่กาหนดขอบเขตวิชามากเกินไป ได้
แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของผู้เรียนที่แยกส่วนความรู้ ไม่สามารถนามาใช้ผสมผสานในการแก้ปัญหา การ
ปฏิบัติงานการสร้างสรรค์และประยุก ต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนขาดมิติในการเชื่อมโยง
ความสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ขึ้นใหม่ การปรับการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งใน
ลักษณะโครงงาน และกิจกรรม การบูรณาการในเชิงเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คนไทยทั้ง
ประเทศได้แสดงออกถึงการน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยได้เปิดโอกาสผู้สอนได้แสดงออกผ่านการจัดการเรียน
การสอนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา เป็นการบริ หารจัดการภายใต้เนื้อหาสาระที่สาคัญสูงสุด
ในสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพการเชื่อมโยงองค์ความรู้และแสดงออกด้วยผลงาน
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ศิลปกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่
9” ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น
ช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด้วยพระปรีชาสามารถทรงสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยคนไทยอย่าง
อเนกอนันต์
การบูรณาการระหว่างวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติยังได้ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
และคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยการเปิดสอนวิชาเลือกเสรี วิชาคณิตศาสตร์เพื่อศิลปะขึ้นในหลักสูตรใหม่ประจาปี
การศึกษา 2560 จึงเป็นก้าวสาคัญของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ถึงการให้
ความสาคัญของศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เห็นถึงมิติความจาเป็นของ
ผู้เรียนในยุคใหม่ ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีความสลับซับซ้อนและพลวัตของความเปลี่ยนแปลง ต้องมีองค์ความรู้ที่
สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งด้าน ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ
คณะกรรมการการจั ด การความรู้ ยั ง ได้ มี แ นวคิ ด ในการสร้ า งฐานความรู้ แ บบบู ร ณาการ ที่ มี ก าร
ผสมผสาน ครูประจาวิชาทั้งวิชาสามัญและศิลปะ เป็นฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกชั้น
ปีสามารถผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเห็นถึงการเชื่อมโยงศาสตร์และเห็นภาพองค์รวมของความรู้ สร้าง
ความคิดรวบยอด นาไปแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของตนเอง และประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งเกิด
ความคิดในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ (อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงาน โดยได้รับการอนุมัติ หลักการ
สถานที่ และอุปกรณ์แล้ว) ที่มีความพร้อมและความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งด้านข้อมูลที่เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ขึ้งและความเข้าใจ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความจาเป็นในการเรียนรู้ เช่นคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ ทีวี เครื่องเปิด
และเครื่องบันทึกภาพและเสียง และระบบโซเชียล ออนไลน์ รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลด้วยระบบสารนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเป็นคลังความรู้ และมุมความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2560 ยังได้กาหนดลักษณะของวิชาที่
เป็นโครงงานและการฝึกทักษะวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งสนับ สนุนให้เห็นถึงความจาเป็นของการบูรณาการการเรียนการ
สอนที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการทากิจกรรมร่วมกันทั้งครู นักเรียน เกิดความสนุกสนาน การสร้างสรรค์มี
การ วิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ มีการนาประเด็นความรู้และความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในชีวิตจริง เช่นเรื่อง
สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล สภาวะโลกร้อน การใช้ชุมชนเป็นฐาน ให้เห็นถึงความสาคัญชองชีวิต และวัฒนธรรม
การน้อมแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ และแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นผลกระทบและประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอนที่จะได้พัฒนาการ
เรียนรู้ การสอนเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดผลผลิตทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าและศักยภาพด้านศิลปกรรม
ขององค์กรที่จะไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของคนในองค์ กรเป็น ความส าคั ญ อัน ดั บแรกที่ ก ารบริห ารการจั ด การความรู้
จาเป็ น ต้ องคานึ ง ถึง ความร่ ว มมือ ในทุก ระดับ เป็ นพลั ง ขับ เคลื่ อ นทั้ งในด้ าน สถานที่ อุ ปกรณ์ ข้อ มูล อาหาร
เครื่องดื่ม และนามาซึ่งความร่วมใจในการสนับสนุน การแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการปรับแก้ ในทกๆ
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กิจกรรมของการจัดการความรู้ เป็นการสร้างเป้าหมายและทิศทางเดินร่วมกันขององค์กร จึงจาเป็นต้องชัดและ
เห็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ปัจจัยต่อมาคือความรู้ความสามารถของเป้าหมาย ที่มีการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้ผ่านการค้นหาและเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการ ได้ถูกดักจับจากผู้ ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้อย่างเต็มที่ ในการทางานครั้งนี้ได้เพิ่มมิติใหม่ในการจัดการความรู้ของวิทยาช่างศิลปะ
คือการไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และ
สถาบันอาศรมศิลป์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ในการเป็นวิทยากรหลักและมีวิทยากรซึ่ง
เป็นอาจารย์ผู้สอนอีกหลายท่าน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ทางโรงเรียนและสถาบันได้จัดเตรียมไว้
จึงเป็นการเรียนรู้และการเสริมความรู้ทั้งแก่คณะกรรมกรรมซึ่งเป็นผู้สอนแลเป้าหมายการจัดการความรู้ และเกิด
ความรู้ต่อคณะการจัดการความรู้ในการประยุกต์ใข้ความรู้ในแนวทางการบริหารกิจกรรมด้วยความรู้ความเข้าใจ
ความจาเป็นประการต่อมาของการจัดการความรู้ คือช่องทางสื่อสารการเข้าถึงความรู้ทั้ง สื่อออนไลน์
ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก การสร้างเว็บเพจ โปรแกรม LINE FACEBOOK โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถดูได้จากโปรแกรม YOUTUBE ได้ทาให้ครูผู้สอน บุคลากรในองค์กรและผู้สนใจได้เข้าถึง
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ด้วยการนาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เกิดเป็น
องค์ความรู้ขึ้นใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน และการพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
ทั้งนี้การนาพาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจที่กล่าวมาจะสาเร็จเกิดขึ้นได้จึงเป็นการบริหารการจัดการ
ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งด้านนโยบาย ทรัพยากร และบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ทั้ง
ระดับวิทยาลัยและสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ขั้น ตอนต่าง ๆ ในกิจ กรรมการจัดการความรู้ได้ ดาเนินไปตามหลั กการ เกิดข้อปรับปรุง ประเด็ น
ความสาเร็จมากมาย แต่ขั้นตอนของการเรียนรู้ และการนาไปใช้ที่เป็นขั้นตอนสาคัญของการสร้างความรู้ขึ้นให ม่
ยั ง ไม่ มีก ารติด ตามประเมิน ผล ความรู้ แ ละการน าไปใช้ ที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ดระบบคลั ง ความรู้ และการ
ตรวจสอบการสืบค้นของผู้ใช้ยังขาดความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพในการจัดระบบการอ้างอิงสารนิเทศ และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการเห็นว่าแนวทางแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมคือศูนย์ข้อมูลความรู้ ที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพ และมีการวางแผนอย่างรัดกุม รวมทั้งการได้รับการ
สนั บสนุ นทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะสามารถทาให้ การบริห ารการจัดการความรู้ เกิด
ประโยชน์ ต่อองค์กร บุคลากร ผู้เรียนผู้สนใจผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งผลต่อภาพองค์รวมของวิทยาลัย
ทาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

สรุป
จากการดาเนินการจัดการความรู้ทั้ง 7 กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจาก
ครูผู้สอน คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริห ารที่เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่ความเป็นสังคม 4.0 ที่เทคโนโลยีและองค์ความรู้มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนา
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ประเทศ ในทุก ๆ ด้าน การก้าวสู่สังคมยุคใหม่อย่างเต็มตัว ทาให้ผลผลิตทางการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีความพร้อม
และศักยภาพในทางแข่งขัน และการใช้ศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่ จึงเป็น
การใช้ทักษะในการทางาน มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา มีการสร้างสรรค์การทางานร่วมกันเป็นทีม
มองเห็นภาพองค์รวมของความรู้ องค์กร และสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการสิ่งต่ างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีก
ทั้งความสามารถในการแยกแยะข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนในสังคมโลกดิจิตอลที่มี่พลวัตความเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดด รวมถึงทักษะในการใช้เทคโนโลยี ของผู้ ที่จบการศึกษา การจัดการศึกษาแบบบูรณาการจึงเป็น
คาตอบหนึ่งในหลายกระบวนการและกรรมวิ ธี เพื่อที่จะให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถดังที่กล่าวมาข้างต้น
การจัดการความรู้เรื่อง การบูรณาการวิชาทฤษฎีสามัญและศิลปะกับวิชาศิลปะปฏิบัติ เป็นประเด็นความรู้ที่ได้รับ
การสนั บสนุน และเห็นด้ว ยในหลักการ มีความเข้าใจร่วมกันถึงความจาเป็นของการจัดการศึกษาในลั กษณะที่
สัมพันธ์กับสภาพ วัย ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริง เข้าถึงวัฒนธรรมความ
เป็นมาในอดีตและการเติบโตต่อไปในอนาคต
การจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างวิชา ในลักษณะกิจกรรมและ
โครงงานที่มีความหมายและสาคัญยิ่งในการจัดการความรู้ครั้งนี้ คือการบูรณาการในเนื้อหาสาระ ด้วยหัวข้อ “แรง
บั น ดาลใจจากหลั ก การทรงงานและพระอั จ ฉริ ย ภาพในหลวงรั ช กาลที่ 9 ” เป็ น การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรม
เทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้อันทรงคุณค่าด้านเนื้อหา ของพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อคน
ไทยและชาติไทยอย่างอเนกอนันต์ และความเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย
กิจกรรมในการการจัดเก็บความรู้ยังก่อให้เกิดประสบการณ์ เทคนิคในการใช้ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ
ข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็นในลักษณะสารคดี ที่
สามารถนามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้การเสริมความรู้ด้วยการศึกษาดูงานก๊เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเป็นการใช้ระบบ
Coaching จากองค์กรและบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในบางด้าน จึงเป็นมิติใหม่ของการจัดการ
ความรู้ในวิทยาลัย เป็นการเสริมความรู้และวิธีการบางด้านกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมถึงการสร้างวงจรการ
เรียนรู้ขึ้นใหม่
จากการดาเนินงานในขั้นตอนการสวงหาความรู้พบว่าเป้า หมายของการจัดการความรู้ บางท่านไม่
แสดงความคิดในลักษณะของการจับเวลาและการพูดเป็นรอบ ๆ แต่จะแสดงความรู้โดยรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ
เป็นกันเองและไม่มีการเตรียมข้อมูลมามากนัก แต่จะพูดจากประสบการณ์ส่วนตนในลักษณะการเล่าเรื่อง และ
เป้าหมายบางท่านมีการเตรียมการพูดอย่างเป็นระบบและมีเอกสารอ้างอิงทั้งรูปภาพและทฤษฎี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความหลากหลายของรายวิชาและมีเนื้อหาในการจัดความรู้ที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ทาให้ได้ข้อมูล
ความรู้ ทั้งที่เป็นแบบ ข้อมูลทฤษฏี และแบบประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติและการแก้ปัญหาในการเรียนการ
สอน การจัดการความรู้ให้เป็นระบบจึงจาเป็นต้องอาศัย การจัดหมวดหมู่การบูรณาการ ทั้ง เนื้อหา รูปแบบ
แนวคิด ลักษณะ กรรมวิธี และเทคนิคเฉพาะของครูผู้สอน อีกทั้งข้อมูลความรู้ยังต้องมีสถานที่ในการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นามาซึ่งการดาเนินงานด้านศูนย์ข้อมูล การจัดการความรู้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ เมื่อได้ข้อมูลความรู้แล้วได้มีการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งลักษณะองค์ความรู้ คา ประโยค การ
อภิธานศัพท์เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้โดยทั่วกัน และมีการสร้างช่องทางของการเข้าถึงความรู้ทั้งทางการนาเสนอ
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ในระบบราชการ (push ) เช่นหนังสือเวียน แผ่นพับ โปสเตอร์ ธงญี่ปุ่น และการใช้ช่องทางเทคโนโลยี (pull) เช่น
WEBSITE วิทยาลัย webpage โปรแกรม youtube เพื่อให้ผูสนใจเข้าไปดึงองค์ความรู้ออกมาใช้ เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดคณูปการต่อการต่อยอดความคิด การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนกาสอน
ขึ้นใหม่ดังนี้
1. เกิดกิจกรรม โครงการใหม่ๆขึ้นในวิทยาลัยในลักษณะของการบูรณาการระหว่างวิชาในเชิงบูรณา
การด้านเนื้อหา
2. จากการจั ดการความรู้ ที่เกิดประสิ ทธิภ าพ มีการอนุมัติห ลั กการ และการอนุมัติวัส ดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้
3 .มีการเปิดสอนวิชาเลือกเสรี คณิตศาสตร์เพื่อศิลปะ โดยมีการสอนโดยทีมผู้สอน 3 คน เป็นครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาจิตรกรรม
4. วิชาองค์ประกอบศิลป์ชั้นปีที่ 3 นาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชา ภาษาไทย
เรื่องทฤษฎี หมวก 6 ใบในการ present ผลงานศิลปะของผู้เรียน
5. วิ ช าองค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ชั้ น ปี ที่ 3 น าความรู้ จ ากการจั ด การความรู้ ไ ปใช้ บู ร ณาการกั บ วิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ งการวาดภาพประกอบค าศั พ ท์ บุ ค ลิ ก (personalitydrawing) เรื่ อ งศั พ ท์ ศิ ล ปะ และการ
สร้างสรรค์หัวข้อ มนุษย์
6. วิชาเครื่องเคลือบดิน เผาระดับชั้นปวช. นาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนการหดตัวของดิ นหลังการเผาค่าอัตราส่วนเช่น ความยาว (ดิน) เปียก ลบความยาว
หลังการเผา หารด้วยความยาว (ดิน) เปียกคูณด้วย 100 รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติหลังเผาและวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง เรื่องการทดสอบการหดตัว โดยวัดระยะห่างระหว่างรอยขีดบนแท่งตัวอย่างแล้วหาค่าเฉลี่ยของสูตรดินแต่
ละสูตร และคานวณการหดตัวหลังเผา
7. วิชาวาดเส้นชั้นปีที่ 3 นาความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้บูรณาการกับวิชากายวิภาค เรื่อง คู่มือ
กระดูกและกล้ามเนื้อสาหรับการวาดภาพคน
8. เกิดความคิดในการจัดการเรียนการสอน แบบ การเรียนรู้ด้วย กิจกรรมเป็นฐานความรู้ (activity
Base Learning) ในลักษณะบูรณาการ โดยมีกลุ่มครูผู้สอนหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทั้งวิชาทฤษฎีสามัญและ
ศิลปะ กับวิชาศิลปะปฏิบัติอยู่ประจาฐาน และมีหลายๆฐานการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการและการนาเสนอแนวคิดต่อผู้บริหาร
9. ผู้เรียน นายนนท์นริฐ ธนพิริยรีกุล นาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้และการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิ คุณ และถวายความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระ
อัจ ฉริ ย ภาพในหลวงรั ชกาลที่ 9” ไปใช้ ป รั บปรุงพัฒ นาผลงานศิล ปกรรมของตนเอง และได้รับรางวัล เหรียญ
ทองแดง ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 12
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ภาพที่ 23 ผลงานศิลปกรรม นายนนท์นริฐ ธนพิริยรีกุล นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป ชื่อผลงาน สถิตในดวงใจ
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่12
10. ครูและนักเรียน กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ
จานวน 62 คน ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ที่วิทยาลัยช่างศิลป และได้ศึกษาข้อมูล
จากการจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่โรงเรียนต่อไป
11. วิชาเครื่องเคลือบดินเผา ระดับชั้น ปวส.เกิดความคิดในการบูรณาการความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการผสมผสานเป็นองค์ความรู้ใหม่ เช่นวิชา ศิลปะไทย กับวิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา (paper clay) การทดลองเรื่องวัสดุ น้าหนักในวัสดุ การใช้สูตรคานวณในวิชาคณิตศาสตร์ กับเครื่องเคลือบ
ดินเผา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทางานขั้นต่อไปและกิจกรรมในอนาคต
1. ควรมีความสัมพันธ์กันในด้านเวลาและงบประมาณ และบุคลากร ในการดาเนินการ เพราะขั้นตอน
ในแต่ละกิจกรรมใช้การบริหารทั้งด้านเวลา งบประมาณ และบุคลากร ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม ภาระหน้าที่
ประจา ช่องทางการเข้าถึง การเรียนรู้และการนาไปใช้ ทาให้การบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขที่จากัดในหลายๆด้าน
ไม่สามารถปรากฏผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. การบริหารในเชิงนโยบายด้านการเรียนการสอน เช่น กลุ่มครูและทีมผู้สอน กลุ่ มวิชา กลุ่มกิจกรรม
และโครงงาน การจัดตารางสอน การจัดการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะบูรณาการได้เต็มศักยภาพในทางปฏิบัติ
ต้องมีการจัดการในระดับบริหารทั้งองค์กร
3. ควรจัดกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ นิทรรศการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลและกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
4. การนาความรู้ไปใช้ควรมีการติดตามและการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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5. การด าเนิ น งานเรื่ องศู น ย์ ข้ อ มู ล ของการจั ดการความรู้จ ะต้ องมี ค วามต่ อเนื่ อ ง และได้ รับ การ
สนับสนุนทั้งในทางนโยบายและการปฏิบัติ
6. ควรมีการปรับปรุงและเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จาเป็นต่อการจัดการความรู้ เช่น เรื่อง
เทคโนโลยีเฉพาะทาง การจัดระบบศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการสารสนเทศ เป็นต้น
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[เข้าถึงจาก]นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต/งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย
Integrated Learning and Teaching in a Course : Thai Dance and Drama 5
Sukhothai Dance
เกษร เอมโอด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
kasonamod18@gmail.com

บทสรุป
การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน จัดทาขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย
ในกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร
5 ระบาสุโขทัย วิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
หน้าที่ในการดาเนินงานให้เกิดกิจกรรมตามกระบวนการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่จัดประชุมค้นหาประเด็น
ความรู้ที่มีความสาคัญต่อหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ กาหนด
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จากนั้นจึ งแต่งตั้งบุคลากรจากภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริ
ยางคศิลป์ที่มีความรู้ความชานาญในการสอนแบบบูรณาการ เพื่อดาเนินกิจกรรมในขั้นตอนการแสวงหาความรู้
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้นามาจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย จากนั้นจึงนาแผนการจัดการเรียนการสอนที่จัดทาเป็น
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย จัดการเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาเพื่อให้เกิดการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของวิทยาลัย และในขั้นตอนการเรียนรู้ นาแผนการเรียนการสอนไป
ดาเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่ อการดาเนิ น การจั ด การความรู้ เ สร็ จสิ้ นทุ กกระบวนการแล้ ว วิ ทยาลั ย ได้ ส นั บสนุน ให้ มีก ารน า
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่จัดทาขึ้นเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาอื่น 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
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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.
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา ระบาสุโขทัย

บทนา
ระบาสุโขทัย เป็นหนึ่งในระบาชุดโบราณคดีซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรนาฏศิลป์รายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ตามประวัติชุดการแสดงนั้น ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ปีพุทธศักราช 2528 เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าราขึ้นตามแบบอย่างของ
ศิลปะสมัยสุโขทัยโดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงที่กล่าวไว้ในเอกสาร และหลักศิลาจารึก ประกอบศิลปกรรมอื่น ๆ ด้าน
ทานองเพลงนั้นนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสด’
(ดนตรีไทย) ปีพุทธศักราช 2528 เป็นผู้แต่งทานองเพลง โดยนาทานองเพลงเก่าของสุโขทัยมาดัดแปลงจัดแสดงครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510
จากประวัติระบาสุโขทัยพบว่าการประดิษฐ์ท่าราและทานองเพลงล้วนแต่ยึดหลักฐานทางโบราณคดี
จากศิลปะสุโขทัยทั้งสิ้น ซึ่งผู้เรียนระบาสุโขทัยส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นภาพศิลปะสุโขทัยจึงทาให้มองไม่เห็นภาพ
ความเป็นยุคสมัยสุโขทัยในระบาชุดนี้เท่าที่ควร
เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดให้มีการเรียนการสอนระบาสุโ ขทัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ทาให้ระบาสุโขทัยเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ประจาจังหวัดสุโขทัย จึงมีการใช้ระบาสุโขทัยใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย เช่น การ
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ต้อนรับแขก ต้อนรับนักท่องเที่ยว ใช้ในกิจกรรมวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช งานลอยกระทงเผาเทียนเ ล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย
จากความสาคัญของระบาสุโขทัยดังนั้นผู้เรียนจึงควรเรียนรู้บริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบา
สุโขทัยมากกว่าการเรียนเฉพาะท่ารา ดังนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงได้ดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิล ป์ไทยละคร 5ระบาสุโขทัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย ให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
ในการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะผู้บริหารได้จัดให้มีงานการจัดการความรู้ขึ้นใน
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะทางาน สาหรับการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ดาเนินการ
จัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย” ซึ่งมี
กระบวนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การค้นหาความรู้
ในการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้ดาเนินการเพื่อค้นหาความรู้ดังนี้
1.1 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยดาเนินการประชุ มเพื่อค้นหาประเด็น
ความรู้ในกรอบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กาหนดไว้ คือ การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานกับวิชาชีพ
ดังนั้นคณะทางานการจัดการความรู้จึงได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่สามารถนามาจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการได้ ซึ่งคณะทางานการจัดการความรู้ได้คัดเลือกระบาสุโขทัย ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตร
นาฏศิลป์ไทยละคร 5 มาเป็นรายวิชาหลัก และนารายวิชาของกลุ่มสาระอื่น ๆ มาบูรณาการในกรอบเนื้อหาของคา
ว่าสุโขทัย ได้แก่ วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยคติความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัยพุทธศิลป์และเทวรูป
ในสมัยสุโขทัยวิธีการแต่งกายระบาสุโขทัยประวัติพัฒนาการดนตรีในสมัยสุโขทัย การวางสมดุลร่างกายในการรา
ระบาสุโขทัย การบรรยายชุดการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
1.2 คณะทางานการจัดการความรู้ จัดทาแผนการจัดการความรู้ km 1, km 2 เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย
1.3 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการรายวิ ช า
นาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย โดยคัดเลือกบุคลากรของวิทยาลัยจากภาควิชาศึกษาทั่วไปภาควิชานาฏศิลป์
และภาควิชาดุริยางคศิลป์
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1.4 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จัดทา Knowledge Mapping เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวม
ของคลังความรู้ และเพื่อเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้คณะกรรมการสามารถวางแผน กาหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการ
การจัดการความรู้เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโ ขทัย
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นองค์ความรู้ที่ได้กาหนด โดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป จัดเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญผู้อานวยการมาเป็นประธานเปิดการประชุม
และชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อให้เห็นความสาคัญของการจัดการความรู้ ให้กาลังใจแก่บุคลากรในการ
ทางานและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 กาหนดประธานและเลขาของกลุ่ ม โดยประธานมีหน้าที่ควบคุมเวลาในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
โดยใช้เวลาในการพูดคนละ 3 นาที ครั้งละ 2 รอบ โดยมีเลขาของกลุ่มทาหน้าที่ในการบันทึกเสียงและจดบันทึก
เนื้อหา
2.2 นาข้อมูลที่เลขาของกลุ่มทั้งที่ได้จากการบันทึกเสียงและที่จดบันทึกไว้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่
ละครั้งนามาพิมพ์ให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้อ่านโดยไม่มีการตัดข้อความหรือสรุปความ เพื่อทราบถึง
ข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ในครั้งที่ผ่านมา
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้นาความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสกัดเป็นองค์ความรู้นาความรู้ที่สกัดเป็นองค์ความรู้แล้วมาจัดหมวดหมู่ความรู้ตามที่กาหนดไว้
ใน Knowledge Mapping
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้นาข้อมูลที่ได้ดาเนิ นการจัด
หมวดหมู่ไว้แล้วนั้นมาปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายจัดทาเป็นรูปเล่ม นาให้คณะกรรมการ
จัดการความรู้ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย นาองค์ความรู้ที่จัดทาเป็นรูปเล่ม มอบให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและจัดกิจกรรม KM Day โดยจัดการเสวนาเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษและเชิญบุคลากรของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของวิทยาลัยในประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
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6.การเข้าถึงความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้นาข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์ และ facebook ของวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ ครูผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ นาองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ
7. การเรียนรู้
คณะทางานการจัดการความรู้จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การรายวิช านาฏศิล ป์ ไทยละคร 5 ระบ าสุ โ ขทัย เพื่อแจ้งนโยบายและปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดาเนิน
กิจกรรมบูรณาการในรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนาองค์ความรู้ไปใช้ใน
การเขียนแผนบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย และดาเนินการตามกิจกรรม
ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะระหว่างวิชา ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุโขทัย
จากที่มาของการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบาสุโขทัยนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นระบาที่ประดิษฐ์ขึ้นจากร่องรอยความเป็นอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งกลายมา
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวั ดสุโขทัย และที่สาคัญคือระบาสุโขทัยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป ใน
รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นอาณาจักร
แห่งแรกของประเทศไทยผู้เรียนจึงควรมีความรู้ที่เกี่ยวกับระบาสุโขทัยมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะเรื่องท่ารา ดังนั้น
คณะกรรมการจัดการความรู้จะทาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมีความรู้ในบริบทต่าง ๆ ของ
ระบาสุโขทัยอย่างลึกซึ้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยจึงได้กาหนดไปที่รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5
ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนามาสอนในเนื้อหาของระบาสุโขทัย โดยพิจารณาร่วมกันถึงกลุ่ม
สาระที่จะนามาทากิจกรรมในการบูรณาการครั้งนี้ และจากการดาเนินการจัดการความรู้ในครั้งนี้วิทยาลัยจึงส่งผล
สาเร็จสี่ประการ ดังนี้
ประการแรก เกิดการปรึกษาหารือร่วมกันกาหนดรายวิชาหรือกลุ่มสาระที่มีความเกี่ยวข้องกับระบา
สุโขทัย สามารถนามาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความรู้
ได้คัดเลือกผู้สอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ ทฤษฎี
ดนตรีไทย โดยใช้รายวิชานาฏศิลป์ไทย 5 เป็นรายวิชาหลัก
ประการที่สอง เมื่อได้ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการจัดการความรู้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
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สุโขทัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เกิดการวางแผนร่วมกันจนได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนระบาสุโขทัย ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การบูรณาการ หมายถึง การทาให้สมบูรณ์ (integration) คือการทาหน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสม
กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้สมบูรณ์ในตัวเอง
นักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
Lardizabal and Others กล่ า วว่ า การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ หมายถึ ง การสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยังผลให้เกิดการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพในทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การแก้ปัญหานี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน การสอนแบบบูรณาการจะให้ความสาคัญกับครูและนักเรียนเท่าเทียม
กัน ทากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย
กาญจนา คุณารักษ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการหรือการปฏิบัติใน
อันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพื่ อให้ชีวิตมีความ
สมดุล
สุมานิน รุ่งเรืองธรรม กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนเพื่อจัดประสบ
การณ์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย ให้เข้าใจลักษณะความเป็นไปอันสาคัญของสังคม เพื่อดัดแปลง
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เข้ากับสภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อไปนี้
ผกา สัตยธรรม กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง ลักษณะการสอนที่นาเอาวิชา
ต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักและนาเอาวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตาม
ความเหมาะสม
นที ศิริมัย กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง เทคนิคการสอนโดยเน้นความสนใจ
ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ด้วยการผสมผสานเนื้อหาวิชาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์กัน เป็น
การสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และยังสามารถนาความคิดรวบยอดไปสร้างเป็นหลักการเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย
โดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน (https://www.gotoknow.org/posts/
400257%20%5B%E0%B9%98)
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ในชีวิตจริงของคนเราเกี่ยวข้องกับศาสตร์ห ลายอย่าง ไม่ใช่กลุ่ มสาระการเรียนรู้โ ดยเฉพาะจึงต้อง
จัดการเรียนการสอนแบบให้ตรงตามสภาพจริง เพื่อให้สามารถถ่ายโอนความรู้ไปใช้ได้จริง ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการจึงเป็นการขจัดความซับซ้อนของเนื้อหา โดยการผสมผสานเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างลึกซึ้ง เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ทาให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
การบูรณาการมี 2 ประเภท คือ
1. หลักสูตรบูรณาการ (curriculumintegration) คือ การนาเนื้อหาจากศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสาน
กันก่อนจัดการเรียนการสอน
2. การบูราการการเรียนการสอน (instructional integration) คือ การนาเนื้อหามาจัดการเรียนการ
สอนด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย กิจกรรมหลากหลาย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุช , 2555
:11-12)
Unesco- unep.กาหนดลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอนไว้ 2 แบบคือ
1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ การสร้างเรื่อง (Theme) ขึ้นมาแล้วนาความรู้จากวิชา
ต่างๆมาโยงสัมพันธ์กับ หัวเรื่องนั้นซึ่งบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ แบบนี้ว่า สหวิทยาการแบบหัวข้อ
(Themetic Interdisciplinary Studies) หรื อการบูร ณาการที่ เน้น การนาไปใช้ เป็น หลั ก (Application – First
Approach)
2. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้แก่การนาเรื่องที่ต้องการจะจัดให้เกิดการบูรณาการไป
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
เนื้อหาวิชาอื่น ๆ ในการสอนของตน
2.2 การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการสอนโดยผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมวางแผนการ
สอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชากันหรือต่างคนต่างสอน
2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการสอนบูรณาการแบบคู่ขนานแต่มีการมอบหมาย
งานหรือโครงการร่วมกัน
2.4 การสอนแบบบู รณาการแบบข้ามวิช าหรือสอนเป็นคณะ เป็นการสอนที่ผู้ส อนวิชาต่าง ๆ
ร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีมวางแผนปรึกษาร่วมกัน โดยกาหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหาร่วมกันแล้ว
ร่วมกันสอนผู้เรียนเป็นกลุ่มเดียว (https://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5B%E0%B9%98)
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ประเภทของการสอนแบบ

การบูรณาการภายใน

การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก

การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน

การบูรณาการระหว่างวิชา

การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชา
หรือสอนเป็นคณะ
การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ

2. การจัดการเรียนการสอนระบาสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนระบาสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการเป็นการบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือ
การสอนเป็นคณะ โดยนาวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ
ทฤษฎีดนตรีไทยมาสอนร่วมกับรายวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ระบาสุโขทัยซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 เลือกประเภทของการสอนแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับเนื้อหาระบาสุโขทัย โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือการสอนเป็นคณะ
2.2 รายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย เลือกวิธีการสอนแบบข้ามวิชาหรือการสอนเป็นคณะ
เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสม
2.3 คัดเลือกวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสามารถบูรณาการเนื้อหาได้ ซึ่งการสอนระบาสุโขทัยได้คัดเลือกวิชาที่
มีความเกี่ยวข้องได้แก่ วิชาสังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีวิชาเครื่องสายไทยและปี่พาทย์ 5
2.4 คณะครูผู้สอนประชุมเพื่อกาหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดปัญหาร่วมกัน
2.5 กาหนดสาระสาคัญเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนว่าต้องการให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่องอะไร โดย
คณะครูผู้สอนกาหนดสาระสาคัญไว้ว่า ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นาฏยศัพท์และท่าราสาคัญที่ใช้ในระบาสุโขทัย
เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2.6 กาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชา
2.7 กาหนดเนื้อหา กิจกรรม สถานที่ในการดาเนินกิจกรรม และวิธีการวัดผลประเมินผล
ประการที่สาม จากการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรทาให้เกิดองค์ความรู้ที่ใช้ในการบูรณาการที่เป็น
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนด สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้
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ของวิชานาฏศิลปไทย สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ศิลปะ เครื่องสายไทยและ
ปี่พาทย์ซึ่งเป็นบริบทของระบาสุโขทัยเข้าด้วยกันเกิดความรู้ในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง
การเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

นาฏยศัพท์และท่าราสาคัญที่ใช้ใน

และคติความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัย

ระบาสุโขทัย

วิชาสังคมและ
ประวัติศาสตร์

วิชานาฏศิลป์ไทย 5

วิชาศิลปะ

วิชาภาษาไทย

พุทธศิลป์และเทวรูป
ในสมัยสุโขทัย

วิชา
ภาษาอังกฤษ

วิชาการงานอาชีพ

วิชาวิทยาศาสตร์

วิธีการปักเครื่องแต่งกายและวิธีการ

การวางสมดุลร่างกาย

ดนตรีในสมัยสุโขทัย

ที่ฟังและดูในด้านรูปแบบ
การใช้ภาษา และแนวคิด

วิชาเครื่องสาย
ไทยและปี่พาทย์
5

ประวัติพัฒนาการ

วิเคราะห์เพลง การแสดง

1. การบรรยายชุดการแสดง
เป็นภาษาอังกฤษ
2. การใช้คาศัพทN
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบาสุโขทัย

แต่งกายระบาสุโขทัย

ประการที่สี่ เกิดการจัดการเรียนการสอนระบาสุโขทัยโดยใช้การสอนแบบบูรณาการซึ่งเกิดจากนาองค์
ความรู้มาดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย
และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5
เรื่อง ระบาสุโขทัยมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 6 ชั่วโมง
___________________________________________________________________________________
1. สาระสาคัญ ระบาสุโขทัยเป็นระบาชุดหนึ่งในระบาโบราณคดี 5 ชุด ที่ได้แนวคิดท่ารามาจากพระพุทธรูปใน
สมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสง่างามเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องระบาสุโขทัยกับความรู้ในรายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรีไทย
2.2 นักเรียนสามารถเขียนผังมโนทัศน์แสดงท่าราระบาสุโขทัยที่เชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้
2.3 นักเรียนสามารถออกแบบชุดการแสดงโดยใช้ความรู้ของท่าราระบาสุโขทัยมาประยุกต์ใช้ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัย
สุโขทัย และคติความเชื่อของคนในสมัยสุโขทัย
3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : พุทธศิลป์และเทวรูปในสมัยสุโขทัย
3.3 กลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทย : วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาฏยศัพท์และท่าราสาคัญที่ใช้ในระบาสุโขทัย
3.4 กลุ่มสาระเครื่องสายไทยและปี่พาทย์ : ประวัติพัฒนาการดนตรีในสมัยสุโขทัย
3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : ปักเครื่องแต่งกายระบาสุโขทัยและการแต่ง
กายระบาสุโขทัย
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : การวางสมดุลร่างกาย
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : วิเคราะห์เพลง การแสดงที่ฟังและดูในด้านรูปแบบ การใช้ภาษา
และแนวคิด
3.8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) : การใช้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบาสุโขทัย และการบรรยายชุดการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ
4. แหล่งการเรียนรู้
4.1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง
4.2 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
4.3 วัดตระพังทอง
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนา
1. การจัดทัศนศึกษางานศิลปกรรมจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาของคนในสมัยสุโขทัยใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง วัดตระพังทองและ หมู่โ บราณสถานบริเวณโดยรอบวัดมหาธาตุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีวิทยากรนาชม
2. ครูแจกสมุดแฟ้มใบความรู้ และใบงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้
ขั้นสอน
3. ครูประจาวิชาสังคมศึกษาบรรยายให้ข้อสังเกต ด้วย 9 คาถามชวนคิด เรื่องคติความเชื่อ ความ
ศรัทธา ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของผู้คนในสมัยสุโขทัย โดยใช้วิธีการสอนแบบทีมบริเวณสนามหญ้าหน้า
วัดมหาธาตุ
3.1 ชุมชนในอาณาจักรสุโขทัยมีที่มาอย่างไร
 ครูสังคมศึกษา : การตั้งแหล่งชุมชนของชาวอาณาจักรสุโขทัยนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับ
ชุมชนอื่นที่เกิดในเวลานั้น คือ ชุมชนจะตั้งมั่นไปตามแหล่งลาแม่น้าสาคัญ ได้แก่ กลุ่ มชนชาวเชื้อสายไทยจาก
แม่น้าโขง อพยพตามสันเขาในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่แหล่งลาน้าปิง ยม และน่าน เมื่อ
เข้ามาสู่ดินแดนเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นเขตแดนที่มีผู้คนเชื้อชาติขอมในพื้นที่ราบลุ่ม มอญในเขตที่ราบชายฝั่งทะเล
และ ละว้า หรือชาวลั๊วะในเขตที่สูงอาศัยอยู่ก่อนนี้แล้วค่อยกลืนกลายทางวัฒนธรรมและการปกครองกลายเป็น
ไทยในที่สุด
 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าจีบส่งหลังเดินเยื้องกรายตามแบบช่างฟ้อนล้านนา ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม

ท่าจีบส่งหลังเดินเยื้องกรายตามแบบช่างฟ้อนล้านนา
 ครูวิทยาศาสตร์ :อธิบายเรื่องหลักการทรงตัวและสาธิตการทรงตัว ท่าที่ 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 ปัจจัยสาคัญในการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยเป็นอย่างไร
 ครูสังคมศึกษา : ปัจจัยสาคัญในการเลือกที่ตั้งของเมืองสุโขทัยนั้นผิดแปลกไปจากชาว
อาณาจักรอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะผู้นาเลือกเอาชัยภูมิของลาดเขาห่างไกลแหล่งน้าตามธรรมชาติพอสมควร
แล้วใช้คลองส่งน้าเข้าหล่อเลี้ ยงผู้คนในเมือง ได้แก่ คลองเสาหอ คลองแม่ลาพัน ก่อนไปบรรจบกับลาน้ายม
นอกจากนี้การเลือกสร้างเมืองให้ห่างไกลแหล่งน้าท่าทาให้ชาวเมืองสุโขทัยปลอดภัยจากโรคห่าและโรคระบาดอื่นๆ
ที่มาจากการกินและใช้น้า
3.3. ชัยภูมิของเมืองสุโขทัยมีส่วนผลักดันให้เกิดผลอย่างไรต่ออาณาจักรสุโขทัยขณะนั้น
 ครูสังคมศึกษา : ชัยภูมิของเมืองสุโขทัยมีส่วนผลักดันให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจของ
ชาวสุโขทัยในขณะนั้นความอยู่ห่างไกลแหล่งน้าตามธรรมชาติทาให้ผู้คนต้องใช้ความสามารถเอาชนะความแห้งแล้ง
เกิดระบบการชลประทานสร้างสรีดภงส์ ฝายดิน และท่อส่ งน้าสาริด โดยเฉพาะด้านทิศใต้ของเมืองมีแนวทานบ
และแนวคันดินเพื่อการชลประทานอยู่หลายแห่ง แต่ก็ยังมิอาจระบุได้อย่างแน่ชัด เพียงแต่แนวคันดินหรือทานบ
บังคับทางน้าที่ยังคงเหลืออยู่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศลาดเอียงรอบเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็น
แนวคันดินที่ทาหน้าที่เบี่ยงเบนน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ เฉพาะบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันตกติดต่อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองจะพบคันดินลักษณะนี้มากที่สุด นอกเมืองสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบ
ร่องรอยคันดินโบราณเพื่อการชลประทาน เรียกกันว่า “ทานบพระร่วง” สันนิษฐานว่าทาหน้าที่บังคับทิศทางน้าที่มี
มากในฤดูฝนซึ่งไหลมาจากเขาพระบาทใหญ่กับเขากิ่วอ้ายม้า ให้ลงไป “คลองเสาหอ” ทาหน้าที่ส่งน้ามาที่คูเมือง
สุโขทัยตรงมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ปัจจุบันกรมชลประทาน สร้างเขื่อนดินสูงเชื่อมระหว่างปลายเขาสองลูกนี้ เพื่อ
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กักเก็บน้าและระบายลงคลองเสาหอ หลักฐานสาคัญอันหนึ่ง คือแนวคันดินใหญ่ที่คนท้องถิ่นปัจจุบันเรียก “ถนน
พระร่วง” เป็นทางตรงเชื่อมระหว่างสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกาแพงเพชร บางตอนเปิดเป็นร่องน้าเพื่อระบายน้า
จากฟากที่สูง ตามแนวถนนพระร่วงมีลาเหมืองลาฝายเป็นคลองซอยแยกเข้าไป ทาหน้าที่เป็นคลองส่งน้าไปเข้า
พื้นที่นา หรืออาจใช้ถนนพระร่วงสายนี้เป็นเส้นทางติดต่อการค้าทางบกด้วย
นอกจากนี้จากที่ตั้งของเมืองสุโขทัยสามารถเดินทางบกสู่ทิศตะวันตกออกไปยังเมืองมอญแล้วใช้เรือ
เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลติดต่อกับเปอร์เซีย อินเดีย และลังกา
 ครูนาฏศิลป์ :ครูสาธิตท่าจ่ายตลาด ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

ท่าจ่ายตลาด
 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการทรงตัวเดินเป็นเส้นตรง จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

ท่าการทรงตัวเดินเป็นเส้นตรง
3.4 แหล่ ง น้ าของชาวสุ โ ขทัย และความใกล้ ชิด กับอาณาจักรจี นส่ งผลต่ออาชี พ ของชาวเมือ ง
อย่างไร
 ครูสังคมศึกษา : แหล่งน้าของชาวสุโขทัยและความใกล้ชิดกับอาณาจักรจีน ส่งผลต่อ
อาชีพการผลิตเครื่องสังคโลกของชาวเมือง ถือว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์คู่กับเมืองสุโขทัย
และศรีสัชนาลัย แหล่งผลิตสาคัญอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ายม และแม่น้าน่าน ซึ่งมีเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็น
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ศูนย์กลาง โดยเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกแหล่งใหญ่ เพราะพบเตาสาหรับเผาเครื่องสังคโลก
มากมายหลายร้อยเตา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 เป็นช่วงที่การผลิตสังคโลกขยายตัว ชุมชนบ้านเมืองรอบ ๆ
อ่าวไทย รวมไปถึงชุมชนโพ้นทะเลต่างต้องการอย่างมาก จากร่องรอยหลักฐานเครื่องสังคโลกตามติดแดนเหล่านั้น
สันนิษฐานว่าการที่สังคโลกเป็นที่ต้องการของตลาดมากในเวลานั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเนื่องมาจากการที่ประเทศจีนซึ่ง
ผลิตเครื่องถ้วยที่สาคัญ ประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศ คือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากราชวงศ์

การปั้นสังคโลก
สมัย สุโขทัย สังคโลกบางชิ้น นามาใช้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและศาสนา หรือเป็นเครื่อง
ประกอบศาสนสถาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าปั้นหม้อหรือท่าปางสมาธิ ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
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ท่าปั้นหม้อหรือท่าปางสมาธิ
 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการทรงตัวหันหน้าสลับซ้ายขวา จากนั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

ท่าการทรงตัวหันหน้าสลับซ้ายขวา
3.5 ศาสนาและความเชื่อของชาวสุโขทัยเป็นอย่างไร
 ครู สั งคมศึ กษา : ด้ ว ยเหตุ ที่สุ โ ขทัยอยู่ใ กล้ กับ เส้ น ทางสายไหมทางทะเลที่ติ ดต่ อกั บ
เปอร์เซียอินเดียและลังกาได้ง่ายและเพราะบริเวณดินแดนนี้แต่เดิมก็เป็นแหล่งชุมชนมาก่อน จึงได้รับแนวความ
เชื่อและความศรัทธาจากแหล่ง ชุมชนเดิม สังคมสุโขทัยมีการนับถือศาสนาทั้งพุทธนิกายมหายานและเถรวาท
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ตลอดจนการนับถือผี ได้แก่ ผีด้า อันเป็นที่มาของคาว่า “ผีซ้าด้าพลอย” ซึ่งผีนี้ชาวสุโขทัย
เชื่อกันว่าแบ่งออกได้เป็นสามชนิด คือ ผีดี ผีไม่ดี และผีที่ไม่ส่งผลให้กับคน ต่อมาเมื่อสุโขทัยรับพุทธศาสนาจาก
ลังกาโดยได้รับ การส่ งเสริมจากกษัตริย์ ทาให้พุทธศาสนาจากลังการุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะในสมัยพระยาลิไท
จนอาจถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคก็ว่าได้
บทบาททางด้านศาสนาของพระยาลิไทปรากฏอย่างเด่นชัด พระองค์ทรงสถาปนาพุทธศาสนาให้
เป็นความเชื่อหลัก ปรากฏทั้งในการสร้างศาสนสถานและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีทาง
พุทธศาสนาที่สาคัญซึ่งสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีการบวช การนับถือพระบรมธาตุ และการเคารพพระ
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พุท ธบาท การไหว้บู ช าพระพุท ธรู ป เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ วั ฒ นธรรมพุท ธศาสนาแบบสุ โ ขทั ยแพร่ ห ลายออกไปสู่
บ้านเมืองใกล้เคียง
ดังปรากฏหลักฐานเป็นพุทธสถาน เทวสถาน หรือเทวรูป ในศาสนาฮินดูซึ่งพบตามศาสนสถานใน
เขตเมืองสุโขทัย ซึ่งนักเรียนพบเห็นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง คือ ประติมากรรมรูปเทพเจ้า เทวสตรี
ส าริ ดจากศาลพระอิศวร พระหริ ห ระส าริ ด และพระนารายณ์หิ นทรายจากวัดศรี ส วาย ภาพล่ างคือ ทับหลั ง
นารายณ์บรรทมสินธุ์สมัยหนึ่งโบราณสถานเหล่านี้เคยเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างวัดพระ
พายหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงต่อมาจึงถูกเปลี่ยนเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาท โดยสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม
เช่น วิหาร เจดีย์ เป็นต้น
 ครูนาฏศิลป์ : ครูสาธิตท่าปางพุทธลีลา ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม

ท่าปางพุทธลีลา
1. จีบหังหัสสยะหัสต์ โดยการนานิ้วหัวแม่มือจรดข้อสุดท้ายของนิ้วชี้หักข้อนิ้วชี้ลงมา นิ้วที่เหลือ
กรีดตึง
2. ท่าปางลีลา เป็นท่าออก โดยมือซ้ายจีบแบบหังหัสสยะหัสต์ มือขวาแทงส่งไปข้างหลัง หงาย
ท้องแขนขึ้น เอียงศีรษะด้านซ้าย ก้าวเท้าขวามาข้างหน้า เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าเปลี่ยนแทงแขนตึงตั้งวงด้านหน้า
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ท่าพระนารายณ์ (พระหริหระ)
ท่าพระนารายณ์ แทนองค์พระนารายณ์ พระอิศวร ท่าจีบแบบหังสัสยะหัสต์ตั้ งวงกลางข้างลาตัว
กระดกเท้าซ้ายตลอดจนเครื่องแต่งกายที่นักแสดงชุดระบานี้นุ่งห่มกันก็มีที่มาจากเทวรูปในศาสนาฮินดูและรูปนาง
อัปสรที่วัดมหาธาตุ
 ครูวิทยาศาสตร์ : ครูสาธิตการยืดยุบตัว ยืนกางขาเล็กน้อย ท่าที่ 8

ท่าการยืดยุบตัว
3.6 ชาวสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปปางใดของสมัยสุโขทัยเป็นพิเศษบ้าง
 ครูสังคมศึกษา : พระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยที่พบส่วนใหญ่เป็นปางสมาธิปางมารวิชัย
เช่นพระอจนะที่วัดศรีชุมเป็นพระพุทธรูปมารวิชัยขนาดใหญ่พระพุทธรูปปางที่ยกย่องว่า มีลักษณะพิเศษและนิยม
สร้างในศิลปะสุโขทัย มีดังนี้
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พระพุทธรูปปางลีลา มีที่มาจากเรื่องการเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธเจ้าความ
งามของพระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ ป ระกอบด้ ว ย “พระขนงโก่ ง ดั ง คั น ศร พระเนตรดั ง กลี บ บั ว พระนาสิ ก ดั ง จงอย
ปากนกแก้วพระโอษฐ์ดังกระจับ พระอุระดังพญาราชสีห์ และพระกรดังงวงช้าง “อันเป็นลักษณะมหาบุรุษ 32
ประการของพระพุทธเจ้า
ศิล ปะแบบสุ โ ขทัยได้รั บ อิทธิพลมาจากศิลปะสมัยอื่น เช่น จากพระพุทธรูปในภาคเหนือของ
ประเทศไทยและจากลั งกา แต่เพิ่มเติมลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตน ซึ่งมาจากความชาญฉลาดและความ
เลื่อมใสในศาสนาอย่างลึกซึ้งของผู้คนสมัยสุโขทัย
พระพุทธรูปที่สวยงามในศิลปะแบบสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงพระพุทธองค์
เมื่อเสด็จกลับจากโปรดพระมารดาหลังการตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
จึงมีระบบกล้ามเนื้อผ่อนคลายอยู่ในความสงบนิ่งอย่างแท้จริง พระพักตร์นิ่งมีเผยอยิ้มเล็กน้อย
แสดงถึงปิติภายในที่สมบูรณ์ เป็ นที่นิยมสาหรับช่างสมัยสุโขทัย ทาให้ผู้มองดูพระพุทธรูปปางนี้รู้สึกว่ารูปนั้นกาลัง
เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างแช่มช้อย นิ้วพระหัตถ์ทาท่าอย่างสุภาพเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระธรรมจักร คือ
อิริยาบถขณะที่พระพุทธองค์ทรงดาเนินไปประกาศพระศาสนา พระวรกายอ่อนช้อยอย่างสวยงาม เพราะในขณะที่
พระวรกายกาลังเบือนไปทางด้านหนึ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของพระชงฆ์นั้นพระกรก็จะห้อยลงมาอย่างได้
จังหวะตามลักษณะเบื้องล่าง ใบพระกรรณซึ่งม้วนออกข้างนอกเล็กน้อย พระหัตถ์ดูเป็นของทิพย์มากกว่าจะเป็น
ของมนุษย์ พระบาทพระพุทธรูปลีลาจึงแบน นิ้วพระบาทมีข นาดเท่ากันและส้นพระบาทก็จะยื่นออกไปข้างหลังมา
จนกระทั่งมองดูเกินงาม ทาให้ช่างยอมคล้อยตามคาบรรยายพุทธลักษณะ ซึ่งประติมากรยุคใหม่ไม่อาจพอใจใน
ผลงานได้
พระพุทธรูปแบบสุโขทัยบางรูปงามมากดูคล้ายกับว่ามีลักษณะของสตรีปนอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เกิด
จากความศรัทธาอย่างลึกซึ้งที่ช่างไทยสมัยนั้นมีต่อพระพุทธองค์ และเกิดจากการทารูปภาพขึ้นตามจินตนาการ
พระอัฏ ฐารส หมายถึง พระพุทธรูปยืนสู ง 18 ศอก มักสร้างเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปาง
ประทับยืน
พระสี่อิริยาบถ เป็นคตินิยมที่ปรากฏเฉพาะบ้านเมืองในวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยเท่านั้น มีลักษณะ
เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สี่องค์ในปางประทับยืน ลีลา ไสยาสน์ และประทับนั่ง แต่ละองค์หันพระปฤษฎางค์ชน
กัน โดยพระพักตร์ กัน ออกทั้งสี่ ทิศ การสร้ างพระสี่ อิริยาบถสั นนิษฐานว่าได้อิทธิพลมาจากพุกามที่นิยมสร้า ง
พระพุทธรูปเช่นเดียวกันนี้
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พระพุทธรูปปางลีลา
 ครูศิลปะ : บรรยายเรื่องพุทธศิลป์และเทวรูปที่ปรากฏในอาณาจักรสุโขทัย

ภาพที่ พระหริหระ

พระนารายณ์
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3.7 เจดีย์ที่แสดงลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์แบบใด
 ครูสังคมศึกษา : เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในเอกลักษณ์ของงานศิลปะสถาปัตยกรรมสุโขทัย มีลักษณะเป็นเจดีย์ตั้งบนฐานสูง องค์เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมทาย่อ
มุม ส่วนยอดทารูปทรงคล้ายดอกบัวตูมอันเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ปัจจุบันยังไม่อาจวิเคราะห์แน่ชัดถึงความเป็นมา
ของการสร้ างพระเจดีย์รู ป ทรงนี้ เนื่ องจากไม่ปรากฏการสร้ างพระเจดีย์ทรงนี้ในยุคก่อนและหลังสมัยสุ โขทัย
กล่าวคือมีการสร้างเฉพาะสมัยสุโขทัยเท่านั้น และเชื่อว่านิยมสร้างในสมัยพระยาลิไทยปกครองสุโขทัย ซึ่งถือเป็น
ช่วงยุคทองของสุโขทัย

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม
พระเจดีย์ทรงนี้จึงเป็นศิลปะสุโขทัยแท้ และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความแพร่หลายของศิลปะสุโขทัย
เพราะพบการสร้างพระเจดีย์ทรงนี้ในอีกหลายเมือง

เจดีย์ทรงปรางค์

เจดีย์ทรงลังกา
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พระเจดีย์ก่ออิฐขนาดใหญ่หน้าวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังเพื่อแสดงว่าที่นี่เป็นพุทธสถาน
สาหรับโบราณสถานแบบปรางค์นั้นแสดงให้เห็นว่ามีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานก่อน
 ครูศิลปะ : บรรยายเรื่องพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม
 ครูการงานอาชีพฯ : เครื่องแต่งกายและเครื่องนุ่งห่มสมัยสุโขทัย
 ครูภาษาอังกฤษ : อธิบายคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายระบาสุโขทัย

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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มงกุฎอัปสร (ศีรษะยอดรัศมี)
(headdress)
ต่างหู (earring)
กรองคอ
(embroidered collar)

เสื้อในนาง
(female undergarment)
ห้อยหน้า
(front cloth hanging)

(

พาหุรัด (รัดต้นแขน)
(armlet)
ทองกร (ข้อมือ) (bracelet)

ห้อยข้าง (side cloth hanging)

รัดสะเอว (waistband)
ผ้านุ่ง (sarong)
ข้อเท้า (anklet)

เครื่องแต่งกายระบาสุโขทัย
3.8 ชาวสุโขทัยมีประเพณีวัฒนธรรมสาคัญอย่างไร
ด้วยเหตุที่สมัยสุโขทัยนั้นถือเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นยุคทองอย่างแท้จริง เพราะบ้านเมือง
อุดมสมบูรณ์ผู้คนกินอยู่มีสุข และความรุ่งเรืองด้านพุทธศิลป์ก็มีปรากฏชัด จากจารึกทาให้เราทราบว่าผู้คนชอบ
ทาบุญให้ ทาน รั กษาศีล เข้าพรรษารักษาศีลตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษามีประเพณีกรานกฐิ น มีการตกแต่ง
สิ่งของอย่างอื่นถวายพระ อันแสดงถึงการเอาใจใส่บารุงพระศาสนาเป็นอย่างดีชาวสุโขทัยเชื่อมั่นในคาสอนทาง
ศาสนา คือการทาความดี ละเว้นความชั่ว เชื่ อในการเวียนว่ายตายเกิด พระมหาธรรมราชาลิไททรงพระราช
นิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสั่งสอนคนให้ประพฤติตามแนวคา
สอนของพระพุทธศาสนา และยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามคาสั่งสอนของศาสนาพุทธ คือ มีรุ่งเรืองแล้ว
ก็เสื่อม มีการพรรณนาสภาพของอบายภูมิอย่างน่าสะพรึงกลัว พรรณนาความรื่นรมย์ ในสุคติภูมิ และชี้ให้เห็นถึง
การกระทาอันเป็นสาเหตุทาให้สั ตว์โลกทั้งหลายได้ไปเกิดในภูมิเหล่านั้นตามกฎแห่งกรรมสัตว์โลกที่ยังมีกิเลส
ครอบงาเหมือนบัวใต้น้า หากเอาชนะกิเลสได้ก็เป็นเสมือนบัวบานเหนือน้า
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ภาพจากไตรภูมิพระร่วง
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : บรรยายเรื่องประวัติพัฒนาการดนตรีไทยในสมัย
สุโขทัย

วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงระบาสุโขทัย
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ภาพเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบระบาสุโขทัย
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 มือทาเป็นรูปดอกบัวอยู่ระหว่างอกเป็นดอกบัวตูม ชู
มือขึ้นแล้วค่อย ๆ บานปลายนิ้วออกเป็นบัวบาน – ดอกไม้พุทธบูชาเกิดแต่โคลนตมแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาด
เปรียบคนกับบัวสี่เหล่าซึ่งมีทั้งคนที่สั่งสอนง่ายไปยังคนที่สอนไม่ได้

ท่าบัวชูฝัก
ท่าบัวชูฝัก คิดจากการขอพร อีกมือหนึ่งไว้ข้างสะโพก มือจีบคว่าแล้วสอดมือขึ้นเป็นท่าสอดสูง
เหนือศีรษะ

779

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ท่าชะนีร่ายไม้
ท่าชะนีร่ายไม้ คิดจากมนุษย์โลกต้องการดารงชีวิต หมุนเวียนเปลี่ยนไป โดยหมุนเป็นวงกลมแทน
การเวียน ว่าย ตาย เกิด
 ครูวิทยาศาสตร์ : สาธิตท่าการทรงตัว ท่ายืนยกขาเดียว ท่าเดินด้านข้าง ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตาม

ท่าการทรงตัวและท่ายืนยกขาเดียว

ท่าเดินด้านข้าง

3.9 คนรุ่นหลังนาภูมิปัญญาของชาวอาณาจักรสุโขทัยมาปรับใช้อย่างไร
 ครูนาฏศิลป์ : บรรยายถึงประวัติผู้ประดิษฐ์ท่ารา
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : บรรยายถึงประวัติผู้ประพันธ์เพลง
 ครูภาษาอังกฤษ : บรรยายประวัติระบาสุโขทัยเป็นภาษาอังกฤษ และสาธิตการอ่านที่ละ
ประโยค ให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
4. การบรรเลงประกอบการแสดงระบาสุโขทัย
 ครูนาฏศิลป์ : ให้ผู้เรียนปฏิบัติท่าราระบาสุโขทัย โดยเรียงลาดับตามกระบวน
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 ท่าราของผู้ประดิษฐ์
 ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : ฝึกการบรรเลงรวมวงเพลงระบาสุโขทัย
 ครู ภ าษาอังกฤษ : ให้ นั กเรียนฝึ กการเป็นพิธีก รภาคภาษาอัง กฤษ โดยคัดเลื อกจาก
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามถนั ด ทางด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ง จากที่ เ รี ย นการบรรยายประวั ติ ร ะบ าสุ โ ขทั ย เป็ น
ภาษาอังกฤษ
ขั้นสรุป
 ครูสังคม : บรรยายถึงพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
 ครูภาษาอังกฤษ : ให้นักเรียนที่ฝึกการเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษมาบรรยายชุดการ
แสดงระบาสุโขทัย
 ครูนาฏศิลป์ครูเครื่องสายไทยและครูปี่พาทย์ : ให้ผู้เรียนแสดงระบาสุโขทัยร่วมกันทั้งรา
และบรรเลงดนตรี
6. การวัดผล ประเมินผล
1. การทาใบงาน
2. การปฏิบัติท่ารา/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...............................................
(…………….……………..……)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วันที่.......เดือน........................................พ.ศ. …..........
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จากการดาเนินการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทย
ละคร 5 ระบาสุโขทัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัยเกิดผลสาเร็จได้ทั้ง 4 ประการนั้น เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและมีความรู้ในศาสตร์
ของตนเองซึ่งสามารถนามากาหนดกิจกรรมร่วมกันได้ ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนากลับมาถ่ายทอดให้แก่คน
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความพยายามที่สร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมโดยจัดทาเป็นแผนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย ให้เป็นต้นแบบให้รายวิชาอื่น ๆ นาไปเป็น
แบบอย่าในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือปัจจัยในการทาให้การจัดการความรู้
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัยนั้นประสบความสาเร็จ
หลังจากการดาเนินการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์
ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัยดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดให้มีกิจกรรมในการต่อ
ยอด พัฒนา โดยดาเนินการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุโขทัยตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป
การจัดการความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุ โ ขทัย เป็ น การจั ดการความรู้ ด้ านการเรี ย นการสอนที่ วิท ยาลั ย นาฏศิล ปสุ โ ขทัย ได้ จัด ท าขึ้ น ภายใต้ ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ว่า จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรู้ และทักษะระหว่างวิชาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเพื่อจัดทาแผนการ
จัดการเรีย นการสอนแบบบู รณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโ ขทัย โดยรวบรวมองค์ความรู้จาก
ครูผู้สอนของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของวิทยาลัยขึ้นเพื่อคอยประสานงาน ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดการความรู้และ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5
ระบาสุโขทัย ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นบุคลากรทั้งทางภาค
ศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดองค์
ความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเมื่อได้องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการ
จัดการความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยจึงดาเนินการในการนาองค์ความรู้
ดังกล่าวมาใช้ และดาเนินกิจกรรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบาสุโขทัย และดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่
กาหนดในแผนการจัดการเรีย นการสอน ประเมินผลการใช้แผนการเรียนการสอน นาผลการประเมินกลั บมา
ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อให้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชานาฏศิลป์ไทยละคร 5 ระบา
สุโขทัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนามาจัดพิมพ์เผยแพร่ให้แก่บุค ลากรของวิทยาลัย โดยทาเป็นเอกสาร และ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ต่อไป
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ในอนาคตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ และสร้างคู่มือ
การสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทสรุป
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก้าวสู่การจัดการความรู้4.0 (KM 4.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน” มีวัตถุประสงค์ที่
สาคัญคือ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้เพื่อนาไปดาเนินการได้อย่างถูกต้อง 2) เพื่อ
สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษาและการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 3) เพื่อเสริมสร้างความคิดและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากรอัน
จะส่ งผลให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผ ลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิช าการและวิช าชีพและ 4) เพื่อจัดทา
แนวทางของการดาเนินงานการจัดการความรู้ทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการประจาปีงบประมาณ 2560
การจัดการความรู้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อมุ่งสู่งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลการ
ดาเนินกิจกรรมพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคลังความรู้ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ คือ ด้านการเรียนการ
สอนด้านการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี 3 ประการคือ 1) การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาคลัง
ความรู้ของศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (ด้านดนตรีนาฏศิลป์และ
ทัศนศิลป์) เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 3) การนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (ด้านดนตรีนาฏศิลป์
และทัศนศิลป์) เพื่อต่อยอดงานศิลป์เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สาหรับประเด็นความรู้ที่เลือกมาจัดทาโครงการการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 คือการรวบรวมองค์
ความรู้และพัฒนาคลังความรู้ของศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์
ต่อยอดงานศิลป์เพื่อเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรมในประเด็นกลยุทธ์
ที่ 1 กระตุ้นส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ต่ อยอดงานศิลป์และเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมและ
จัดงบประมาณสนับสนุน
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมี
พื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ตอนล่าง จานวน 7 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มี
หน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงโนรา หนังตะลุง ลิเกป่า หรือแม้กระทั่งดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งดนตรีพื้นบ้านภาคใต้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ดนตรีภาคใต้ตอนบน และดนตรีภาคใต้ตอนล่าง สาหรับดนตรีภาคใต้ตอนบน เป็นดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
โนรา และหนังตะลุงปัจจุบันการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
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โนรา ในจังหวัดพัทลุง ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในด้านมาตรฐานการผลิต ราคากลาง และการตลาด
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสาคัญ จึงได้ดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการผลิต
เครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน
ผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินโครงการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560เรื่องการผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน โดย KM Team ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงที่ได้ดาเนินการจัดเก็บ
องค์ความรู้ตามกระบวนการจั ดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่คือรายละเอียดมาตรฐาน
คุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา กรรมวิธีการผลิตเครื่องดนตรีในแต่ละชิ้น และราคากลาง จานวน 7 ชิ้น ได้แก่ปี่
พื้นบ้าน ซอด้วงพื้นบ้าน ซออู้พื้นบ้าน ทับโนรา กลองโนรา โหม่งโนรา และแตระ ผลจากการจัดการความรู้ได้
นาไปใช้พัฒนาการผลิ ตเครื่องดนตรี โนราภายในชุมชน ตลอดจนสถานศึ กษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่ว
ประเทศ สามารถนารายละเอียดมาตรฐานคุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา ไปใช้ประกอบการกาหนดคุณลักษณะ
และรายละเอียดเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สาหรับสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งกับการผลิตภายในชุมชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีระบบ
การจัดการความรู้ไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อันจะเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งจะ
สามารถปรับตัวและยืนหยัดอยู่ภายใต้สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy and Society
- KBS) หรือ KM 4.0 ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้และภูมิปัญญาของคนในองค์กรเพื่อมุ่งสู่งาน
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 LocalWisdom 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)
คาสาคัญ : เครื่องดนตรีโนรา, ธุรกิจชุมชน

บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ได้ให้ความสาคัญโดยการเข้าไปมีส่วนในการจัดเก็บองค์ความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างคุณค่ากับสังคม ตามนโยบายและแผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ
จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีวิถีชีวิตของผู้คนในชุ มชนที่มีความ
เป็นมาในอดีตยาวนาน มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกิดจากการผสมผสานและการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภาคอื่นๆชาวบ้านได้มีการสืบทอดความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
มาแต่อดีตในรูปแบบของวรรณกรรม ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้ าน อันประกอบไปด้วย โนรา หนังตะลุง
เพลงบอก และลิเกป่า เป็นต้นซึ่งการแสดงต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีเครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการแสดง
ทั้งสิ้น หากแต่ปัจจุบันการสร้างหรือผลิตเครื่องดนตรีประกอบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการราโนรา ซึ่งประกอบด้วย ปี่พื้นบ้าน ซอด้วงพื้นบ้าน ซออู้พื้นบ้าน ทับโนรา กลอง
โนรา ฆ้องคู่,ฉิ่ง และแตระหรือแกระ ในจังหวัดพัทลุงยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากการขาดการส่งเสริมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านมาตรฐานการผลิต ทุน และการตลาด คณะกรรมการดาเนินการ
จัดการความรู้ด้านภูมิญญาท้องถิ่นเรื่อง“การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน” (KM team) ของวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ได้เล็งเห็นความสาคัญและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงนี้ โดยมีหลักสาคัญเพื่อ
ต้องการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถเลี้ยงตัวเองได้จึงดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้จากกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิตเครื่องดนตรีโนรา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีจานวนน้อย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตเครื่องดนตรีโนรา
การสร้างคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน โดยวิธีการที่เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นต่อการศึกษาและชุมชนสังคมในอนาคตต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
การจั ดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ค วามรู้ที่มี อยู่กระจั ด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุ รกิจชุมชนของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ (KM TEAM) ด้านภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดาเนินการตาม 7 ขั้นตอน ของกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังนี้
1. การบ่งชี้หรือค้นหาความรู้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดประชุมสัมมนา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวนประมาณ 80 คน โดยใช้ระยะเวลา 2
วัน คือระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (ศาลายา) เพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 ต่อจากนั้น ทาง
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้(KM TEAM) ของวิทยาลัย
(วันที่ 1 ธันวาคม 2559) และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาจากบุคลากรภายในวิทยาลั ยที่มี
ความรู้เฉพาะทางด้านดนตรีและการแสดงบ้านภาคใต้ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องการผลิต
เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ จัดทาตัวบ่งชี้ความรู้ Knowledge Mapping โดยระดมความคิดของคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการค้นหาความรู้ที่มีความสาคัญและความจาเป็นต่อองค์กร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
เมื่อ KM TEAM ได้กาหนดหัวข้อ ขอบเขต และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว จึง
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแบ่งภาระงานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นจัดคนที่ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตรงตามประเด็นการจัดเก็บองค์ความรู้ทั้ง 8 ประเด็น แต่งตั้งประธาน คณะทางาน เลขา และผู้ช่วยเลขา
จากบุคลากรภายในวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ทางด้านดนตรีพื้นและการแสดงบ้านภาคใต้ รวมจานวน
10 คน และมีการกาหนดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้และสามารถในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
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 และวิธีการดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจ
ชุมชน มีทั้งองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการต่างจากการจัดการความรู้ในหัวข้อทั่วๆ ไป คณะกรรมการจึงได้กาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ จานวน 6 ครั้งๆละ 1 วัน (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
2560)
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการได้ดาเนินการจัดประชุมวางแผนในขั้นการบ่งชี้ความรู้และการแสวงหาความรู้
โดยใช้สถานที่ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ครั้ งที่ 2 คณะกรรมการได้ดาเนิ น การจัดประชุมวางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของ
คณะกรรมการ (KM TEAM) ซึ่งเป็นบุคคลภายในองค์กรและมีองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องดนตรีโนราจากโดยใช้
สถานที่ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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ครั้งที่ 3 คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ในเขตชุมชนท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยนัด
หมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็น
เนื้อหาที่กาหนดไว้
ครั้งที่ 4 คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ในเขตชุมชนปรางหมู่ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย
นัดหมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็น
เนื้อหาที่กาหนดไว้
ครั้งที่ 5 คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ในเขตชุมชนพังกิ่ง จังหวัดพัทลุง โดยนัดหมายครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่ในประเด็นเนื้อหาที่กาหนดไว้
ครั้งที่ 6 คณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ในเขตอาเภอควนขนุน และเขตอาเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง โดยนัดหมายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขอบเขตการจัดการความรู้ที่
ในประเด็นเนื้อหาที่กาหนดไว้
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
หลังจากที่คณะกรรมการได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามในเขต
ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง และได้จัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน นามา
รวบรวม และแยกเนื้อหาตามขอบเขตการจัดการความรู้ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 8 ประเด็นแล้ว คณะกรรมการจึง
นัดประชุม (20 เมษายน 2560) เพื่อทาการจาแนกประเด็นต่าง ๆ และวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน จัดรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการจาแนกตามหัวข้อเรียง
ตามลาดับดังนี้
1. บทนา
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. กระบวนการ/วิธีการดาเนินการ
4. การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน
5. สรุป อภิปรายผล การดาเนินงาน
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
หลังจากที่คณะกรรมการได้ทาการจัดการความรู้ที่ ได้จากการจัดเก็บให้ เป็นระบบแล้ วจึงมีการนัด
ประชุม ( 3 พฤษภาคม 2560) ที่วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง และได้เชิญตัวแทนครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆ
ในจังหวัดพัทลุง ที่คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลประเด็นความรู้การผลิตเครื่อง
ดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน ของจังหวัดพัทลุงให้ครอบคลุมตามหัวข้อที่จัดเก็บ เพื่อนาไปปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ได้มาตรฐาน
ต่อจากนั้นคณะกรรมการและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันสรุปองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรี
โนราเพื่อธุรกิจชุมชน ที่ได้ร่วมกันจัดเก็บและการกลั่นกรองความรู้ในครั้งนี้ตามหัวข้อที่จัดเก็บ เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้ได้มาตรฐานอีกครั้ง
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5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จากการดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรี
โนราเพื่อธุรกิจชุมชนของคณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ (KM TEAM) ในครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
นาไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่ดี พบว่าการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนเป็นอีกอาชีพ
หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดพัทลุง นอกเหนือจากอาชีพหลักซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
เกษตรกรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี
KM TEAM ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รวบรวมการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
และคณะ KM TEAM ของวิท ยาลั ย มีวิธี การกระจายองค์ ความรู้ ที่ไ ด้จากการจั ดเก็บ นี้เพื่ อให้ เกิ ดการน าไปใช้
ประโยชน์โดยอาศัยช่องทางที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวก ดังต่อไปนี้
- นาเสนอความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บต่อบุคลากรของวิทยาลัย ในการประชุมประจาเดือน โดยใช้
วิธีการนาเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้แก่ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บ
- เผยแพร่ผ่าน Webpage
- ส่งเอกสารข้อมูลไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่น ๆ
ในภาคใต้
6. การเข้าถึงความรู้
ขั้น ตอนการแบ่งปั น แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้องค์ความรู้เรื่องการผลิ ตเครื่องดนตรีโ นราเพื่อธุรกิจชุมชน
คณะกรรมการได้นาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็ บไปนาเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด กับ
สถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จานวน 18 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ภายใต้
โครงการ “การนาเสนอการจัดการองค์ความรู้ ของสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ” ระหว่างวันที่
17-19 มิถุน ายน 2560 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิ ตพัฒ นศิ ล ป์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้ น
คณะกรรมการยั งมีวิธีการแบ่ งปั น แลกเปลี่ ย นเรียนรู้โ ดยนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บเผยแพร่ให้ กั บ
นักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ตามโอกาส และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์
facebook Youtube เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเสนอข้อคิดเห็น และตอบกระทู้คาถามต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง
7. การเรียนรู้
นาองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมความเป็นมาตรฐานในการผลิตเครื่องดนตรีโนรา เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้น ในด้านการเรียนการสอนสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรในองค์กรมีมุมมองใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถทาในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อนได้ คุณค่าของผลผลิตและคุณค่าของงานบริการ
เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ฯองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใช้ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น กลับมามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์
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สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ เรื่อง “การผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน” โดยคณะกรรมการ KM วิทยาลัย
นาฏศิล ปพัทลุ ง สถาบัน บัณฑิตพัฒ นศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี มีวิธีการ
กระบวนการแนวทางการดาเนินงานที่ได้ดาเนินการตามหลัก PDCA ส่งผลให้การดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ใน
ครั้งนี้ประสบผลสาเร็จ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ รายละเอียดมาตรฐานคุณลักษณะเครื่องดนตรีโนรา วิธีการผลิต
เครื่องดนตรีในแต่ละชิ้น และราคากลาง จานวน 7 ชิ้น คือ ปี่พื้นบ้าน ซอด้วงพื้นบ้าน ซออู้พื้นบ้าน ทับโนรา กลอง
โนรา โหม่งโนรา และแตระ ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นอกจากมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์แล้ว หน้าที่
สาคัญหลักอีกประการหนึ่ง คือ การทานุบารุงรักษา อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง
การจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน ถือเป็นงานสาคัญที่จะสร้างประโยชน์และ
คุณค่าให้กับองค์กรและชุมชน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
2. มีการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ป้องกันการสูญหาย
ของภูมิปัญญาแขนงนี้
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและความอยู่รอดของวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. บุคลากรขององค์กรเกิดการพัฒนา และองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการวางแผนดาเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
6. สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ระหว่ างบุคลากรภายในองค์กร ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดชนชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ภาคใต้
7. เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กรสามารถเป็นแหล่งข้อมูล และสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่สนใจจาก
ภายนอกเข้ามาศึกษาได้
8. เปลี่ยนวัฒนธรรมอานาจในแนวดิ่งไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์การเรียน
รู้เท่าเทียมกัน
9. สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
10. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาต่อไป
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อ
ธุรกิจชุมชน จากการลงพื้นที่ภาคสนามไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิต
เครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง ทาให้คณะกรรมการได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อใช้งานและจาหน่าย ในอดีตที่ผ่าน ๆ มา ประเด็น
หลักที่ได้ทราบจากการพูดคุยกับครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงผลิต เครื่องดนตรีโนราอยู่ในปัจจุบัน พบว่าก่อนหน้า
นี้ยังไม่มีหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรใด เข้ามาให้ความรู้ด้านการตลาด หรือมาศึกษาและจัดเก็บข้อมูลจาก
ท่านในลักษณะนี้เพื่อส่งเสริมการมี รายได้ของคนชุมชนเลย การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลของคณะกรรมการ KM
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ถือเป็นหน่วยงานแรกที่ให้ความสนใจ และมีการจัดการความรู้ที่
เป็นระบบ กาหนดขอบเขตไว้ชัดเจน และนาเอา Technology ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูล ซึ่งนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกื้อหนุนให้เกิดผลสาเร็จดังนี้
1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กร คนในองค์กรมี เจคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ และนา
ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ฐานในการต่ อ ยอดความรู้ ข องคนรุ่ น ใหม่ ต่ อ ไป บุ ค ลากรที่ เ ป็ น คณะกรรมการมี ค วามรู้
ความสามารถเชิงลึกในหัวข้อที่จัดเก็บ มีการทุ่มเท เสียสละเวลาในการทางาน มีเป้าหมายเดียวกัน
2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นผู้ ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตเครื่องดนตรีโนรามาเป็นระยะเวลาช้านาน และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และเสียสละ
เวลาในการตรวจสอบประมวลและกลั่นกรองความรู้อย่างดียิ่ง
3. เนื่องจากองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีโนราในจังหวัดพัทลุง เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท้องถิ่น ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบและนาออก
เผยแพร่ จึงได้รับการตอบรับจากชุมชนท้องถิ่นและผู้สนใจเป็นอย่างมาก
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ให้ความสาคัญและสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง
5. ผู้รับผิดชอบมีการวางแผนการจัดการความรู้ กาหนดตัวชี้วัด วางแผนระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
และการดาเนินการ เป็นไปตามระบบและขั้นตอนของหลักการจัดการความรู้
ปัญหา อุปสรรคและและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
1. คณะกรรมการ มีความรู้ความชานาญด้าน
ทักษะการปฏิบัติ แต่ไม่มีความถนัดในเชิง
ทฤษฎี
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ปัญหาและอุปสรรค
2. คณะกรรมการแต่ล่ะคนมีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบหลายด้าน หาเวลาที่ว่างตรงกัน
พร้อมค่อนข้างยาก
3. บุคลากร ไม่อยากทา KM

แนวทางแก้ไข
ควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสาหรับดาเนินงานตาม
โครงการ เช่นช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น

ชี้แจงให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ จาก
การร่วมโครงการว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ตัวบุคลากรเองและองค์กร รวมถึงรางวัลที่จะ
ได้รับ
4. องค์กรไม่มี Technology ที่ทันสมัยรองรับ จัดสรร สื่ออุปกรณ์ Technology รองรับการใช้
การทางานของคระกรรมการ
งาน
5. องค์กรยังขาดการบูรณาการการนาเอาภูมิ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน การวิจัย ปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเป็นระบบ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
6. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป แสวงหาช่องทาง เปิดโอกาสการเรียนรู้
เข้ามาศึกษาเรียนรู้มีไม่มากเท่าที่ควร
หลากหลายช่องทาง
ความท้าทายต่อไป
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการจัดทาองค์ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องดนตรีโนราเพื่อธุรกิจชุมชน
ของคณะกรรมการ KM วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นามาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
คณะกรรมการดาเนิ นงานและผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาทางาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างงานด้านการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ในท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ส่ ง ต่ อ ให้ ค นรุ่ น หลั ง ซึ่ ง จากการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของเวลา และ
งบประมาณ จึงได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านทุน การตลาด การเพิ่มมูลค่าเพียงบางส่วนเท่านั้น จากการพูดคุยกับครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านมีความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน เข้า
มาส่งเสริมอย่างการสร้างรายได้ของคนในชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้อาชีพเสริ มเหล่านี้ สามารถสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดไว้ ถ้าหากหมดผู้สูงอายุในรุ่นท่านแล้วเกรงว่าองค์
ความรู้ ด้านการผลิ ตเครื่ องดนตรี โ นราที่ได้สื บทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจะสู ญหายไปจากภาคใต้
นับเป็นสิ่งที่ท้าทายของคณะกรรมการที่จะช่วยกันระดมความคิด วางแผนบริหารการจัดการ เพื่อที่จะให้วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นแขนงนี้ และวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ที่ยังคงรอการสืบทอดได้เกิดกระบวนการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ไว้ใช้อย่างเป็นระบบและและมีก ารพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่นและประเทศชาติใน
อนาคตต่อไป
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โยธิน พลเขต2
ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด1
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บทสรุป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารโดยใช้บทหนังประโมทัย และ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการนาการจัดการความรู้มาบูรณาการระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการส อน รายวิชา
ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เป็นการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่และ
บูรณาการด้านการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวม
ของบทหนังประโมทัยเท่ากับ 82.50/81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ต่อการใช้บทหนัง
ประโมทัยในการสื่อสาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : 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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บทนา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบุว่า ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจด้านการ
วิจัย เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ สามารถดาเนินการในพันธกิจด้าน
นี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อ ให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความส าเร็ จ และเกิ ดประโยชน์ จ าเป็ น ต้องมี ส่ ว นประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ แต่ที่ เกี่ย วข้อ งกั บอาจารย์คื อ
“คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัย อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่น ๆ ของสถาบัน”เพื่อให้ผลการวิจัยประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์ และประกอบกับบทบาทหน้าที่
ทั้ง 4 ด้านของอาจารย์คือ บทบาทหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องทาไปพร้อม ๆ กันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นอาจารย์ต้องมีความรู้และ
ความสามารถบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้า
ด้วยกัน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จได้
การจั ดการความรู้ เป็น ตัวช่วยทาให้ พันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์บรรลุเป้าหมายได้ Malhotra (2001) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถทาให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ๆ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นสิ่งสาคัญ
ที่องค์กรจะนามาใช้ปรับเพื่อความอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
การจัดการความรู้ครอบคลุมกระบวนการทั้งการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการ
สร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถจัดการความรู้ได้ อันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายความเป็นชุมชน เป็น
หมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้นากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน
กลวิ ธี ท างการสื่ อ สาร หมายถึ ง กระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ห รื อ แก้ ปั ญ หาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของการสื่ อความหมายที่ถูกต้องอย่างมีระบบของผู้พูด โดยผ่านกระบวนการคิด
อย่ างมีส ติ ความสามารถใช้ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะการสื่อสารที่ผู้ พูดจาเป็นต้องมีความรู้ด้าน
โครงสร้างทางไวยากรณ์ คาศัพท์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และมีทักษะในการใช้กลวิธี
การพูดเพื่อการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กลวิธีการสื่อสารผู้พูดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมในการสื่อสาร ได้แก่
กลวิธี ที่ทาให้สัมฤทธิ์ผ ลซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้เพื่อแก้ปัญหาในขณะที่พูดให้ ดาเนินไปอย่างราบรื่น และกลวิธี
หลีกเลี่ยงตัดทอน เป็นกลวิธีที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด กลวิธีทางการสื่อสาร เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บรรลุผลสาเร็จของการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญสาหรับ
ผู้เรียนต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในขณะพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
หากผู้พูดใช้กลวิธีทางการสื่อสารก็จะช่วยให้เกิดความ เข้าใจในกระบวนการสื่อสารและบรรลุเป้าหมายการสื่อสาร
ได้ (ทวีศักดิ์ ชูมา, 2560)
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สังคมในปัจจุบันต้องติดต่อสื่อสารและพบปะเพื่อดาเนินการกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญในการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดวิทยาการแก่กัน รวมถึงสื่อสารความรู้สึกนึกคิด
ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ดี พูดได้ถูกต้อง อ่านได้
คล่องแคล่ว และเขียนได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การสื่อสารเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึกในทุกมิติ
สังคมไทยยุคนี้จึงต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะสภาพปัจจุบัน นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปะดนตรีและการ
แสดงพื้นบ้าน ขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อาจารย์ในสาขาวิชาฯและอาจารย์ประจาวิชาจึงมีการ
ประชุมเพื่อหาทางพัฒนาทักษะการสื่อสาร กาหนดเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องพัฒนาโดยใช้กระบวนการจั ดการ
ความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ในการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย เป็น
กระบวนหนึ่งที่ใช้สอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ สร้างรูปแบบการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่องท้าวก่ากาดา เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร แก้ปัญหาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน และผู้เรียนที่มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยดังกล่าวสามารถนาไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของผู้เรียน
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารโดยใช้บทหนังประโมทัย เรื่องท้าวก่ากาดา โดยการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่เรียนสาขาศิลปะดนตรี
และการแสดงพื้นบ้าน

วิธีการดาเนินงาน
การจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ทหนั ง ประโมทั ย ส าหรั บ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีแ ละการแสดงพื้นบ้าน ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
รายวิชาหนังประโมทัย มีวิธีการดาเนินการ 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1. การวางแผน
1.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และอาจารย์ที่สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาแนวทางในการดาเนินการจั ดการความรู้ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน โดยให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่านนาเสนอปัญหาด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของตนเอง จากนั้น บันทึกรวบรวมประเด็น
ปัญหาในด้านต่างๆ แล้วจัดเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาในแต่ละประเด็น
1.2 กาหนดประเด็นปัญหาด้านการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประ
โมทัยและระดมความคิดโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน กาหนดวิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
1.3 สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในแต่ละรายวิชา โดยกาหนดวิ ธีการสอนด้วย
การใช้บทหนังประโมทัยภาคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร สาหรับการเรียนการสอน
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รายวิชาภาษาอังกฤษและหนังประโมทัย พร้อมทั้งกาหนดรายวิชาดังกล่าวใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษเรื่อง
ท้าวก่ากาดา เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรายวิ ชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่เรียนในสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

ภาพที่ 1 การประชุมเพื่อกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
2. การดาเนินงาน
2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและหนังประโมทัย ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาใน
บทหนังประโมทัย ภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา
2.2 อาจารย์ผู้สอนชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงเหตุผลที่มีการนาเอาบทหนังประโมทัยภาษาอั งกฤษ
เรื่อง ท้าวก่ากาดา มาเป็นเนื้ อหาในบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย และแจกบทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา ให้กับตัวแทนนักศึกษา พร้อมทั้งอธิบายและ
สาธิตการแสดง การสื่อสาร การใช้คา ในบทหนังประกอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
2.3 อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ นักศึกษาช่วยกันคัดเลือกผู้เชิดหนัง และผู้พากย์ตัวละครหลั ก
ได้แก่ ท้าวก่ากาดา นางลุนนี พระราชา พระราชินี ตาและยาย บักป่อง ปลัดตื้อ จากนั้นให้นักศึกษานัดหมาย
ฝึ ก ซ้ อ มบทหนั ง ประโมทั ย ภาษาอั ง กฤษ เรื่ อ ง ท้ า วก่ ากาด า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยฉากต่ า ง 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 ท้าวก่ากาดา โดยพิจารณาการนาเสนอเป็นไปตามลาดับขั้นตอน มีความถูกต้องครบถ้วนของภาษา เนื้อหา
และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการแสดงหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา
2.5 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และอาจารย์ ที่สอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเพื่อติดตามผลการสอนด้วยการใช้บ ทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่า
กาดา ทุกสัปดาห์

ภาพที่ 2 ให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา
3. การประเมินผล
การประเมินผลการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัยโดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา แบ่ง ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วิชา ภาษาอังกฤษและวิชาหนั งประโมทัย เรื่อง ท้าวก่ากา
ดา โดยการวัดผลการเรียนในแต่ละรายวิชาจากการสอบ ทั้งการสอบย่อยรายบท การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ 50
3.2 การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัย เรื่อง ท้าวก่ากาดา โดย
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง
ท้าวก่ากาดา 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. การนาผลมาปรับปรุงการทางาน
4.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านและอาจารย์ประจาวิชา
ภาษาอังกฤษภาควิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อสรุปผลการดาเนินงานจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้บทหนัง
ประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา
4.2 นาเสนอผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ซึ่งประกอบด้ว ย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบอาจารย์ประจาหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัยใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย และวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบอื่นๆ ควบคู่กับการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษาต่อไป

ภาพที่ 3 การแสดงหนังประโมทัย

ภาพที่ 4 ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละครในหนังประโมทัย
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สถานที่ดาเนินโครงการ
สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ผลการดาเนินงาน
จากการจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ทหนั ง ประโมทั ย
ภาษาอังกฤษ เรื่องท้าวก่ากาดา สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย สรุปผล
การดาเนินงานได้ดังนี้
1. อาจารย์สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้ นบ้าน และอาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป ที่สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ดาเนินการสอนด้วยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว จานวน 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา
ในรายวิช าภาษาอังกฤษและรายวิช าหนั งประโมทัย เมื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินผ่ านร้อ ยละ 50 พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.50
3. ความคิดเห็นต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
และรายวิชาหนังประโมทัย ของนักศึกษาสาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 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 ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลที่ได้จากการดาเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร
โดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย ด้วยการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ ประกอบบทเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาหนัง
ประโมทัย ทาให้อาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และสามารถนาผล
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ไปบูรณาการกับรายวิชาที่สอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย ของนักศึกษาที่เรียนรู้โดย
ใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา เมื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินผ่านร้อยละ 50 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน แม้ว่าก่อนเรียนนักศึกษาบางส่วนมีความรู้พื้นฐานเดิมทางด้านภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างน้อยและแตกต่างกัน เนื่องจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากหลากหลายสาขาวิชา
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ซึ่งจากผลการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษานาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3. ความคิดเห็ น ของนั กศึกษาต่อการใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดาในรายวิช า
ภาษาอังกฤษและรายวิชาหนังประโมทัย อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน แสดงว่านักศึกษาเห็นว่า การ
ใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้าวก่ากาดา มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทหนังประโมทัยภาษาอังกฤษ เรื่อง
ท้าวก่ากาดาร่วมกับการสอนในรูปแบบอื่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพการสอนให้นั กศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง และจากการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ควรนาไปพัฒนาต่อยอดสู่การจัดการความรู้ในทุก
ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะฯ โดยการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ประจาวิชาและนักศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเรียนของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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กระบวนการให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ดร.สุระชัย สีบุบผา
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Seebubpa99@gmail.com

บทสรุป
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนา
โครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากการดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์ เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของ
คณาจารย์ในคณะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ต้องมีการถอดบทเรียนจากคณาจารย์อาวุโส และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ดาเนินงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จและสามารถของบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ต่อไป
ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณาจารย์ของวิทยาลัยนาฏสิลปลพบุรี ในการพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ แผนการจัดการความรู้ กระบวนการ ตาแหน่งทางวิชาการ

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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บทนา
การดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญอย่างมากต่อคุณภาพ
ของคณาจารย์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษา และยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลงานวิจั ยที่มีคุณภาพดีนั้น คณาจารย์
สามารถน าไปยื่ น ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรื อ
ศาสตราจารย์ นั่นคือ การวิจัยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพื่อ
สร้างเป็นกฎ สูตร ทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิ ชา และเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ปี 2559 พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย 2.03 โดยเฉลี่ย ได้ 3.10 ซึ่งตัวชี้วัดที่ 3 คะแนนที่ได้ยังต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีปัจจัยมาจาก
คุณภาพของการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีจึงได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนา
โครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสกัดความรู้ที่ฝังลึกในตัวคณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์และคณาจารย์
ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผู้รู้ทั้งภายในและ
นอกคณะให้คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี

วิธีดาเนินงาน
จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
นั้น คณะผู้ดาเนินการได้ใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยให้คณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ และประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งมีรายชื่อดังภาคผนวก โดยใช้การเล่าเรื่องตามที่กาหนดซึ่งมีกระบวนการ ๕
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเริ่มต้นทาวิจัยต้องเริ่มจากจุดไหน อย่างไร เพื่อการพัฒนาโจทย์การวิจัยที่ต้องการ
ค้นหาและหาคาตอบที่ส่งผลกระทบสูงๆ
ประเด็นที่ 2 แนวทางและเทคนิคในการพัฒนาและดาเนินการวิจัยการศึกษา ประกอบการจัดหาแหล่ง
ทุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้ความสมบูรณ์
ประเด็นที่ 3 แนวทางและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย
ประเด็นที่ 4 แนวทางและเทคนิคการขอทุนวิจัย
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ประเด็นที่ 5 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาในการดาเนินการวิจัย
ซึ่งผลการดาเนินการถอดบทเรียน ผู้ดาเนินการสามารถสรุปองค์ความรู้ไว้ ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 การเริ่ มต้ น ทาวิ จั ยต้อ งเริ่ ม จากจุดไหน อย่ า งไร เพื่ อการพัฒนาโจทย์การวิจัย ที่
ต้องการค้นหาและหาคาตอบที่ส่งผลกระทบสูง ๆ
1. การตั้งโจทย์วิจัยต้องศึกษาพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะศึกษาให้ชัดเจน
2. ผู้วิจัย ต้องวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถเชี่ยวชาญของตนเองในการที่จะเลือกดาเนินการ
วิจัยให้มีความเหมาะสมกับตนเอง
3. การศึกษางานวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จะทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย
4. ความตั้งใจ ความสนใจและความถนัด จะเป็นแรงบันดาลใจอยากพัฒนาวิจัยให้ดีขึ้น
5. นักวิจัยรุ่นใหม่ หรืออาจารย์น้องใหม่ที่ยังไม่เคยทางานวิจัยด้านการศึกษาเลย ควรเลือกการทางาน
วิจัยเชิงสารวจก่อน หรือใช้ระเบียบวิธีวิจัยง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
6. การศึกษาพื้นที่ หรือการได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายจะทาให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งโจทย์
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น
7. การเลือกประเภทการวิจัยให้มีความเหมาะสมการการหาคาตอบในการแก้โจทย์วิจัยและความถนัด
ตนเอง เช่น
7.1 ประเภทวิจัยพื้นฐาน
7.1 ประเภทวิจัยประยุกต์
7.3 ประเภทวิจัยเชิงทดลอง
8. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ควรตั้งโจทย์วิจัยที่มีความท้าทาย ผลกระทบที่ส่งผลต่อสังคมสูง มีการสร้าง
โมเดลที่เป็นรูปธรรม ก็จะทาให้งานวิจัยนั้นมีความน่าสนใจ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย เช่น
9.1 เพิ่มผลงานทางวิชาการ ทาให้หลักสูตรมีศักยภาพสูงขึ้น
9.2 สามารถนาไปของกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้
9.3 ผลตอบแทนจากการรับสนับสนุนงบประมาณ
ประเด็นที่ 2 แนวทางและเทคนิคในการพัฒนาและดาเนินการวิจัยการศึกษา ประกอบการจัดหา
แหล่งทุนการวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้ความสมบูรณ์
1. การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของแหล่งทุนต่างๆ เช่น
1.1 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand :
NRCT)
1.2 สานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) (The Thailand Research Fund : TRF)
1.3 แหล่งทุนวิจัยภายใน ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย มร.อย. และทุนวิจัยคณะครุศาสตร์
2. การตั้งชื่อเรื่อง และตั้งโจทย์วิจั ย โดยใช้คาสาคัญ (Key Word) ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายของแหล่งทุนต่าง ๆ
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3. ผู้วิจัย ต้องเลือกแนวทางที่จะดาเนินการวิจัยให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิ
ของตนเอง
4. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องสามารถหาคาตอบได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และแก้ปัญหา
โจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ตรงประเด็น
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีความหลากหลาย หรือเครื่องมือ/นวัตกรรมต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้
โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วอย่างถูกต้อง เช่น แบบสารวจ แบบสั มภาษณ์ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม
โปรแกรมฝึก แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
6. กาหนดระเบียบวิธีการวิจัยชัดเจน เช่น การวิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงประยุกต์ และการวิจัยเชิง
ทดลอง เป็นต้น
7. กาหนดงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยทั้ งกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมย่อย และเป็นไปตามหมวดหมู่ของการเขียนงบประมาณ โดยสามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวอย่างของ
แหล่งทุนนั้น ๆ
ประเด็นที่ 3 แนวทางและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย
1. การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ
2. การสมัครและรั บข้อมูล ผ่านช่องทางการเป็นสมาชิก เช่น วารสารงานวิจัย บทความวิจัย การ
ประชุมสัมมนา เป็นต้น
3. การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูล
ทางวิชาการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น สารสนเทศและโทรการคิด
โปรแกรมการบริหาร เพื่อเป็นสื่อในการบริหารสารสนเทศให้เป็นกระบวนการ
ประเด็นที่ 4 แนวทางและเทคนิคการขอทุนวิจัย
1. การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานวิจัยจากสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับนักวิจัย
2. การจัดตั้งทีมวิจัย โดยให้มีนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
3. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ให้ตรงกับด้านการศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา เช่น เด็กและ
เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุ เป็นต้น
4. พัฒ นาโครงร่ างวิจั ย ให้ มีความสมบูรณ์ อ่านแล้ ว เห็นความส าคัญโดยสรุป กระบวนการชัดเจน
สามารถค้นหาคาตอบได้
5. โครงการวิจัยที่จะดาเนินการต้องเป็นเรื่องที่ใหม่ และน่าสนใจ
ประเด็นที่ 5 เทคนิคในการบริหารจัดการเวลาในการดาเนินการวิจัย
1. การจัดตารางสอนให้มีวันว่างสาหรับการค้นคว้างานวิจัย หรือเตรียมการสอน
2. การกาหนดตารางเวลางานของสัปดาห์ให้ชัดเจน เช่น กาหนดให้มีช่วงเวลาของการค้นคว้างานวิจัย
เป็นบ่ายวันศุกร์ถึงวันเสาร์ เป็นต้น
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3. การวางแผนรายภาคเรียน และรายปี เพื่อกาหนดภาระงานต้นเองที่ต้องดาเนินงาน เช่น การพัฒนา
โครงร่างวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ/นวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานข้อมูล
เป็นต้น

สรุปผลการประเมินโครงการ
การดาเนินการถอดบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นอกจากนี้แล้วคณาจารย์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเอกสารความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาโครงการวิจั ยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและยังสร้างแรง
บันดาลใจในการทางานผลงานต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้
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องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย
โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. คาถามของการวิจัย
5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. สมมติฐาน* และกรอบแนวความคิดในการวิจัย*
7. ขอบเขตของการวิจัย
8. การให้คานิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัย*
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
10. ระเบียบวิธีวิจัย
11. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
12. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
13. บรรณานุกรม
14. ภาคผนวก*
15. ประวัติของผู้ดาเนินการวิจัย
* ไม่จาเป็นต้องมีทุกโครงการ
810

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ก. ส่วนประกอบของรายงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนนา มีส่วนประกอบดังนี้
1.1 ปกนอก ลักษณะเป็นปกอ่อน ชนิดไม่ต่ากว่า 150 แกรม ใช้กระดาษมันสีน้าเงิน ตัวหนังสือสีทอง
1.2 ใบรองปก กระดาษขาวเปล่า รองทั้งปกหน้าและปกหลัง
1.3 ปกใน เนื้อหาเหมือนปกนอกทุกอย่าง กระดาษขาว ตัวหนังสือสีดา
1.4 บทคั ด ย่ อภาษาไทยและบทคั ด ย่อ ภาษาอั งกฤษ ประกอบด้ ว ย วัตถุ ประสงค์ข องการวิจั ย
ขอบเขตของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) เป็นต้น มีความ
ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ท้ายบทคัดย่อให้กาหนด “คาสาคัญ (Keywords)” ของงานวิจัยเรื่องนั้น ความยาวไม่
ควรเกิน 6 คา
1.5 กิตติกรรมประกาศ คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ และให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย ปีงบประมาณ ...” (ระบุปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย)
1.6 สารบัญ เป็นส่วนที่ระบุตาแหน่งหน้าของส่วนประกอบทั้งหมดในรายงานวิจัย
1.7 สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ระบุตาแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในรายงานวิจัย
1.8 สารบัญภาพ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่ระบุตาแหน่งหน้าของภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ทั้งหมดที่มีอยู่
ในรายงานวิจัย
1.9 คาอธิบายสัญลักษณ์ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์ และคาย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในรายงานวิจัย
2. ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
1.5 สมมุติฐานงานวิจัย (ถ้ามี)
1.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
1.7 คาสาคัญของการวิจัย (ถ้ามี)
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
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 ตาแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วุฒิ
การศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เป็นต้น
ข. รูปแบบการพิมพ์รายงาน
1. ชนิดของกระดาษ ใช้กระดาษขาวไม่มีเส้นขนาด A4 ชนิด 80 แกรม
2. ชนิดและขนาดตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษร Angsana New ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
แบ่งตามลักษณะเนื้อหา ดังนี้
ลักษณะเนื้อหา
ขนาดตัวอักษร
บทที่
18 ตัวหนา
ชื่อบท
18 ตัวหนา
หัวข้อสาคัญ
16 ตัวหนา
ลาดับที่ของรูปภาพและตาราง
16 ตัวหนา
เนื้อหาอื่น ๆ
16 ตัวธรรมดา
สาหรับการจัดข้อความในการพิมพ์แต่ละย่อหน้าควรเว้นระยะห่างประมาณ 8 ตัวอักษร และเริ่มพิมพ์
ตัวอักษรที่ 9
3. การจัดหน้ากระดาษ การเว้นระยะขอบกระดาษ ด้ านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว (หรือ 1.75 ซม.)
ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว (หรือ 2.54 ซม.)
4. การลาดับเลขหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
ส่วนนา ภาษาไทย ให้ใช้ ก – ฮ ส่วนภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ A-Z แสดงเป็นเลขหน้า โดยให้อยู่ตรงมุมบน
ขวาของหน้ากระดาษ
ส่วนเนื้อหา ให้ใช้เลขอารบิค 1 2 3 4 5 ... ฯลฯ แสดงไว้มุมบนขวามือ สาหรับหน้าแรกของแต่ละบท
หน้าแรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ แต่ให้นับจานวนหน้ารวมไปด้วย
5. การพิมพ์ตาราง ให้พิมพ์ตารางแทรกลงในเนื้อเรื่องที่ มีความสัมพันธ์กันของแต่ละบท โดยจัดวาง
ตารางชิดขอบซ้ายของกระดาษ เว้นระยะจากข้อความบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ พิมพ์คาว่า “ตารางที่” (ด้วย
รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา) ชิดขอบด้านซ้ายและเว้น 1 ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลข
บทที่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยหมายเลขลาดับที่ของตารางในบทนั้น เว้น 1 ระยะตัวอักษร
ตามด้วยชื่อตาราง (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ธรรมดา)
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6. การจัดวางภาพ การนาเสนอภาพให้แทรกลงในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กันในแต่ละบท โดยจัดวางภาพ
ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัดพิมพ์ และ ใส่คาว่า “ภาพที่” ไว้ใต้ภาพและอยู่ในตาแหน่ง
กึ่งกลาง ถัดจากคาว่า “ภาพที่” ให้เว้น 1 ระยะตัวอักษรตามด้วย หมายเลขบทที่ ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
(.) และตามด้วยหมายเลขลาดับที่ของภาพในบทนั้นๆ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา)
เว้น 1 ระยะตัวอักษร ตามด้วยชื่อภาพ (ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑6 ธรรมดา)
ด้ า นล่ า งของภาพให้ พิ ม พ์ ค าว่ า “ที่ ม า” (อ้ า งอิ ง ที่ ม าของภาพ) เว้ น 1 ระยะตั ว อั ก ษร ตามด้ ว ย
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 รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทารายงานได้ใช้ประกอบการเขียน
รายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิด
หลาย ๆ แนว แล้วนามาเรียบเรียงใหม่ ซึ่งที่นิยมในปัจจุบัน คือการเขียนในรูปแบบของ American Psychological
Association (APA)

ตัวอย่างสันปกรายงานการ
วิจัย
ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวหนา จัดกึ่งกลาง

กรณีที่มีนักวิจัย 1 คน

การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสฟาหกรรมชุมชน ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง
2554
กรณีที่มีนักวิจัยน้อยกว่า 3 คน
การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน ภานุวัฒน์-กษิดิ์เดช-ประสิทธิ์
2554
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กรณีที่มีนักวิจัยมากกว่า 3
คน
การพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือสกัดโปรตีนไหมระดับอุตสาหกรรมชุมชน ภานุวัฒน์ และคณะ
2554

อภิปรายผล
การจั ดการความรู้ ห รื อในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ไม่ว่ าจะยึดแนวเสริมพลั งความรู้ ( knowledge
activist) หรือแนว นายหน้าความรู้ (knowledge broker) ต่างก็ยึดแนวการเข้าไปเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมอานวย
ความสะดวก โดยปล่อยให้ ผู้แลกเปลี่ยนความรู้ดาเนินการเองอย่างเป็นอิสระ อานวยความสะดวกไม่เข้าไป
กาหนดในลักษณะของการควบคุมสั่งการ ในการจัดการความรู้มีวิธีการโดยอ้อม ที่จะชักจูงให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดขึ้นทั้งในระดับจุลภาค และเชื่อมเครือข่ายออกไปทั่วองค์กร เชื่อมกับวิสัยทัศน์ภาพรวมขององค์กร และ
คานึงถึงผลประโยชน์ปัจจุบัน และความอยู่รอดในอนาคตขององค์กร
1. งานวิจัยที่ดีนามาประยุกต์ใช้ได้
2. องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
3. จานวนอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 3 คน 100 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม
การอ้างอิงและการลงรายการบรรณานุกรม กฎ APA. (2544). ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2554, จาก
http://arcbs.bsru.ac.th/web๒๐๐9/aboutus/duc/bibstyle.pdf
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2550). คู่มือการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ. ค้นเมื่อ 4
มกราคม 2554, จาก http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2548). คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2554, จาก
http://www.grad.chula.ac.th/thesis/download.php
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2543). คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2553, จาก
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256&Itemid=101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2540). รูปแบบรายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์. ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2553, จาก
http://ird.sut.ac.th/newsite/Form/FINALNE.doc
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์
2554, จาก http://www.bcnsp.ac.th/2008/admin/att/07-05-2010APA%๒๐manual.doc
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เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย
The Folk Music of Sukhothai
เกษร เอมโอด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
kasonamod18@gmail.com

บทสรุป
การจัดการความรู้เรื่อง “เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย ” เป็นการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
จัดทาขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทร้องและทานองเพลงพื้นบ้านของจังหวัด
สุโขทัยจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้านของสุโขทัย
ในกระบวนการการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง เพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สุ โ ขทั ย
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินงานให้
เกิดกิจกรรมตามกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่จัดประชุมเพื่อค้นหาประเด็นความรู้ที่มีความสาคัญ
ต่อหน่วยงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ กาหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กิ จ กรรม จากนั้ น จึ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการร้ อ งเพลงพื้ น บ้ า นเป็ น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เพื่อดาเนินกิจกรรมใน
ขั้น ตอนการแสวงหาความรู้ การจั ดการความรู้ให้ เป็นระบบ การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเข้าไปศึกษาวิธีการร้องเพลงพื้นบ้านจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนบันทึกเสียงการร้อง
เพลงพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นาเพลงที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ ดาเนินการจัดทาเป็นโน้ตเพลง และเป็น
CD เพลง ซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ให้กับบุคลากร อีกทั้งเผยแพร่ทางระบบเสียงตามสายให้
นักเรียน นักศึกษาได้ฟังในช่วงกลางวัน และนาข้อมูลที่สมบูรณ์เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เมื่อการดาเนินการจัดการความรู้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว วิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา คิดท่ารา
ประกอบเพลงราโทน เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการนาองค์ความรู้ที่
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. 2 5 6 0 , 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.
คาสาคัญ : เพลงพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย

บทนา
เพลงพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสังคมของผู้คนในท้องถิ่น
ซึ่งเพลงพื้นบ้านจะมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง เช่น เพลงเรือเพลงลาตัด เพลงพวงมาลัย เพลง
ฉ่อย เพลงขอทาน ภาคเหนือ เช่น เพลงอื่อเพลงสิกก้ องกอเพลงจ๊อยขับซอ ภาคอีสาน เช่น หมอลา เจรียงซันตูจ
เพลงโคราช ภาคใต้ เช่น เพลงบอก เพลงเรือ เพลงกล่อมนาค เพลงนา เป็นต้น
นักมานุษยดนตรี วิทยาหลายคนได้ให้ คาจากัดความของดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เพลง
พื้นบ้านเป็นเพลงที่ไม่ทราบกาเนิดว่าใครเป็นผู้แต่ง ไม่ มีผู้ใดเป็นเจ้าของ นิยมร้องกันอย่างแพร่หลายโดยการจดจา
เป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ คือ จากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่ง การต่อปากกันมา การบอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยมิได้
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพลงสั้น ๆ และมีลักษณะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการ
เล่นเพลงพื้นบ้านที่บ้านเมืองเก่า บริเวณวัดศรีชุม บ้านกล้วย บ้านขวาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท
เพลงพิธีกรรม ได้แก่ เพลงพิษฐาน เพลงยิ้มใย ประเภทเพลงร้องเล่น ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงไอ้ พิมเพเล เพลง
ราวง ฉุยฉายเข้าวัด และประเภทเพลงกล่อมลูก (ปราณี วงษ์เทศ, 105-137)
ปัจจุบันเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากจังหวัดสุโขทัย เนื่องจากพ่อเพลง แม่เพลง ได้เสียชีวิต
ลง ไม่มีผู้ที่มาสืบทอด ทาให้เพลงพื้นบ้านที่นิยมร้องกันในจังหวัดสุโขทัยเหลืออยู่ เพียงไม่กี่บทเพลงนอกจากนั้นวิถี
ชีวิตของชาวสุโขทัยในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่มีการเล่นเพลงพื้นบ้านในเทศกาลต่าง ๆ เหมือนอย่างเช่น
ในอดีต หญิง-ชายไม่ใช้เพลงพื้นบ้านในการเกี้ยวพาราสีกัน ทาให้เพลงพื้นบ้านหมดบทบาทลง จากสาเหตุดังกล่าว
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติจึงได้ดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องเพลง
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พื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เพื่อ
รวบรวมบทร้องและทานองเพลงที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดสุโขทัย และเพื่อจัดทาเป็นCD เพลง เผยแพร่ให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยให้คงอยู่กับวิถีชีวิต
ของชาวสุโขทัยสืบต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
ในการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คณะผู้บริหารได้จัดให้มีงานการจัดการความรู้ขึ้นใน
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานให้เกิดกิจกรรมขึ้นในหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะทางาน สาหรับการ
จัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ดาเนินการ
จัดการความรู้เรื่อง “เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย” ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การค้นหาความรู้
ในการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้ดาเนินการเพื่อค้นหาความรู้ดังนี้
1.1 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยดาเนินการประชุมเพื่อค้นหาว่าความรู้
ใดมีความส าคัญ ซึ่งได้ป ระเด็น ความรู้ ที่จ ะน ามาจัดการความรู้คือ เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุ โขทัยเพราะมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คือ สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์เพื่อเป็นเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรม ซึ่งคณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัยได้เล็งเห็นความสาคัญและปัญหาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยเพราะนอกจากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยแล้ว ขณะนี้ยังขาดผู้สืบทอดและกาลังเลือนหายจากสังคมของจังหวัดสุโขทัย
สาหรับการจัดการความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทร้องและ
ทานองเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย
1.2 คณะทางานการจัดการความรู้ จัดทาตารางการจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด จากนั้นจึงจัดทาแผนการจัดการความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยกาหนดกิจกรรมต่ าง ๆ
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย โดยคัดเลือกบุคลากรของ
วิทยาลัยที่มีความรู้ในเรื่องเพลงพื้นบ้านของสุโขทัยและสามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้ ประกอบด้วยบุคลากรภาควิชา
ดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฏศิลป์จานวน 8 คน
1.4 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เพื่อกาหนดขอบเขตเนื้อหา กาหนดสถานที่ กาหนดเวลา และกาหนดครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการจะดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
กาหนดเนื้อหาที่จะดาเนินการจัดการความรู้ทั้งสิ้น 3 เพลง ได้แก่ เพลงราโทน เพลงฉุยฉายเข้าวัดและเพลงยิ้มใย
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โดยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพลงราโทน 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 คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง
เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทา Knowledge Mapping เพื่อเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้ คณะกรรมการสามารถ
เข้าถึงแหล่งความรู้ และประเด็นความรู้ที่ต้องการรวบรวม ได้แก่ ประวัติเพลง โอกาสที่เล่น ขั้นตอนในการเล่น
เครื่องดนตรีที่ใช้ รูปแบบวง บทร้องและทานองเพลง
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านสุโขทัย เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีในหน่วยงาน
ดังนั้น การจัดการความรู้ เรื่ องเพลงพื้น บ้านจังหวัดสุโ ขทัย จึงเป็นการจัดการความรู้ที่ต้องแสวงหาความรู้จาก
บุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยแสวงหาความรู้จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ซึ่งในอดีตมีการเล่นเพลงพื้นบ้าน
ได้แก่ ตาบลธานี และอาเภอศรีสาโรง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่
เพื่อสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติเพลงพื้นบ้าน และฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน โดยให้ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ น ผู้ สาธิตการร้ องเพลงพื้นบ้ านสุ โขทัย ได้แก่ เพลงราโทน เพลงฉุยฉายเข้าวัด และเพลงยิ้มใย โดย
คณะกรรมการจะท าการบั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ ด้ ว ยเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งและเครื่ อ งบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว เมื่ อ
คณะกรรมการร้องได้จนครบทุกเพลงก็จะทาการบันทึกเสียงร้องในแต่ละเพลง จนครบทุกเพลง
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ เป็นระบบนั้น คณะกรรมการได้นาความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่มาถอด
ความและนามาจัดให้เป็นหมวดหมู่ได้แก่ ประวัติเพลง โอกาสที่เล่น ขั้นตอนในการเล่น เครื่องดนตรีที่ใช้ รูปแบบวง
บทร้องและทานองเพลง
นอกจากการนาข้อมูลต่าง ๆ มาจัดให้เป็นหมวดหมู่แล้ว คณะกรรมการได้นาข้อมู ลการบันทึกเสียงการ
ร้องเพลงแต่ละเพลงมาตัดต่อโดยใส่เนื้อเพลงลงไปทาเป็น CD เพลง และบันทึกเป็นโน้ตเพลงด้วยโน้ตระบบไทย
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้นาข้อมูลที่ได้ดาเนินการจัด
หมวดหมู่ไว้แล้วนั้นดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. นาองค์ความรู้ที่จัดหมวดหมู่ไว้แล้วมาพิมพ์และปรับปรุงภาษาให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
2. นาความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาแล้วนามาจัดทาในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเล่มและ CD เพลงพื้นบ้าน
จังหวัดสุโขทัย
3. นาเอกสารและCD เพลงพื้นบ้านสุโขทัย มาทาการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องตัวอักษร เนื้อหา
และการจัดหมวดหมู่เนื้อหา โดยให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ของวิทยาลัยและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้
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ตรวจสอบ ทั้งให้คาเสนอแนะเพื่อนาเอกสาร และ CD มาปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการนาความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย นาองค์ความรู้ที่จัดทาเป็นรูปเล่ม มอบให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมร้ องเล่นเพลงพื้นบ้าน
โดยให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพลงพื้นบ้านสุโขทัย มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
และถ่ายทอดเพลงพื้น บ้านสุ โ ขทัย ให้ นักเรี ย น นักศึกษาโดยการเปิดเสี ยงตามสายในตอนกลางวันให้ นักเรียน
นักศึกษาฟัง
6. การเข้าถึงความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้นาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและ CD
เพลงที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องมาเผยแพร่ 3 ช่องทางเพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงความรู้ได้
สะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งงานข้อมูลและข่าวสารของวิทยาลัยจะดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซด์ facebookและระบบเสียงตามสายของวิทยาลัย
7. การเรียนรู้
คณะทางานการจัดการความรู้ของวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เรียนรู้เพลงพื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่
และนาองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมไปใช้ประโยชน์ โดยให้ครูผู้สอนสาขานาฏศิลป์มอบหมายให้นักเรียน
นักศึกษา ช่วยกันประดิษฐ์ท่าราเพลงราโทน จานวน 13 เพลง โดยแบ่งนักเรียน นักศึกษาออกเป็น 13 กลุ่ม ให้แต่
ละกลุ่มประดิษฐ์ท่ารากลุ่มละ 1 เพลง แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงให้เพื่อน ๆ ได้รับชม จากนั้นจึงให้นักเรียน
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนรู้ท่าราจนครบทั้ง 13 เพลง เมื่อเรียนรู้จนครบทั้ง 13 เพลง จึงให้นักเรียน นักศึกษาส่ง
ตัวแทนออกมาแสดง โดยเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมารับชม และให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
เพื่อนามาปรับปรุงต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ที่มุ่งหวังที่จะรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านที่เล่นกันอยู่ในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะบทร้องและทานองเพลงของเพลงราโทน เพลง
ฉุยฉายเข้าวัด เพลงยิ้มใย จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงพื้นบ้านของจังหวัด
สุโขทัย
จากที่มาของปัญหาในการจัดการความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยนั้น เกิดจากเพลงพื้นบ้านของ
จังหวัดสุโขทัยนั้นกาลังจะเลือนหายจากจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะปัญหาในการขาดผู้สืบทอด ดังนั้นคณะกรรมการ
จัดการความรู้จะทาอย่างไรเพื่อที่จ ะรักษาเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยไว้ให้ได้ ประการแรกเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โอกาสที่ใช้ เครื่องดนตรีที่ใช้ ประการ
ที่สองทาอย่างไรเพลงพื้นบ้านที่เป็นมุขปาฐะ ไม่มีการจดบันทึก จะเกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้ คือ คณะกรรมการ
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จัดการความรู้ได้ดาเนินการรวบรวมบทร้องและทานองเพลง นามาจัดทาเป็นโน้ตเพลง โดยบันทึกเป็นโน้ตระบบ
ไทย ประกอบด้วย บทร้อง ทานอง เครื่องประกอบจังหวะได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบเล็ก และกรับ เพื่อให้เห็นวิธีการร้อง
และการบรรเลงของเครื่องประกอบจังหวะในการตีประกอบกับบทร้องนอกจากนั้นยังจัดทาและ CD เพลง แยก
ประเภทของเพลง ทาให้เกิดนวัตกรรมที่จับต้องได้ นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานได้จริง เพลงพื้นบ้าน
สุโขทัยไม่เป็นมุขปาฐะอีกต่อไปมีการจดบันทึกอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย
1. เพลงพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้าน มีผู้ให้คานิยามไว้มากมาย สามารถสรุปได้ว่า เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่ถ่ายทอดมาหลาย
ชั่วอายุ คน ไม่ทราบว่าใครเป็น ผู้แต่งขึ้น เป็นเพลงที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากโดยการจดจา ไม่มีการจดบันทึก
แพร่หลายด้วยวิธีการจดจาลักษณะของเพลงจะเป็นเพลงสั้น ๆ ไม่มีลักษณะที่ตายตัว (ปรานี วงษ์เทศ, 2525 : 8485)
เพลงพื้นบ้าน สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งอเนก นาวิกมูล ได้อธิบายถึงประเภทของเพลง
พื้นบ้านไว้ว่า
เรามีหนทางแบ่งประเภทเพลงพื้นเมืองออกได้เป็นพวก ๆ เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาได้หลายวิธี เช่น
1. การแบ่งตามความสั้น -ยาวของเพลง เช่น เพลงสั้น ได้แก่ เพลงระบา 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 ลาตัด ระบาชาวไร่ เพลงระบาบ้านนา เพลง
หน้าใย เพลงอีแซว เพลงสงคอลาพวน เพลงเทพทอง
พวกที่สอง คือ ลงกลอนสัมผัสท้ายเหมือนกันแต่เวลาลงเพลงเมื่อใดต้องมีการสัมผัส
ระหว่าง 3 วรรคท้ายเกี่ยวโยงกันเช่น เพลงเรือ เพลงเต้นกา เพลงขอทาน เพลงแอ่ว
เคล้าซอ
เพลงที่สาม เป็นพวกที่ไม่ค่อยเหมือนใคร แต่อาจคล้ายกันบ้าง เช่นเพลงสาหรับเด็ก
เพลงระบาเพลงพิษฐานเพลงสงฟาง เพลงชักกระดานเพลงเต้นการาเคียวเพลงพาด
ควาย เพลงปรบไก่เพลงเหย่ย
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3. การแบ่งเป็นเพลงโต้ตอบและเพลงธรรมดาเพลงร้องโต้ตอบได้แก่เพลงฉ่อยเพลงอี
แซว ส่วนเพลงอีกพวกคือเพลงที่เหลือซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคนเดียวหรือร้องพร้อมกัน
หรือไม่จาเป็นต้องโต้ตอบกันเช่นเพลงสาหรับเด็กเพลงขอทานเพลงชักกระดานเพลง
สงฟางมักจะเป็นเพลงสั้นๆเป็นต้น
4.การแบ่งโดยใช้เวลามาเดินความในการอธิบาย เราได้เลือกการแบ่งวิธีนี้เพราะเห็น
ว่าสามารถสร้างความเข้าใจสอดคล้องกันได้ดี เพลงแต่ละเพลงมีความเกี่ยวเนื่องกัน
ตามลาดับ
ก. เพลงที่เล่นตามเทศกาลและฤดูกาล
หน้าน้าหรือหน้ากฐินผ้าป่าเล่นเพลงเรือเพลงหน้าใย
ถัดจากหน้ากฐินเป็ นหน้าเกี่ยวเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงสงคอล าพวนเพลงสงฟาง
เพลงชักกระดานเพลงเต้นการาเคียว
ถัดจากหน้าเกี่ยวเป็นช่วงตรุษสงกรานต์เล่นเพลงพิษฐานเพลงระบาเพลงระบา
บ้านไร่เพลงพวงมาลัยเพลงเหย่ย
ข. เพลงที่เล่นได้ทั่วไปโดยไม่จากัดช่วงเวลา
เพลงสาหรับเด็ก (ไม่เรียกเพลงกล่อมเด็กเพราะรวมถึงเพลงประกอบการเล่นของ
เด็กซึ่งไม่ใช่เพลงเห่กล่อมด้วย เพลงอีแซวเพลงระบาบ้านนาเพลงภาคกลางเพลง
ปรบไก่เพลงเทพทองลาตัดเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงขอทานเพลงฉ่อย
(อเนก นาวิกมูล, 2550: 118-119)
2. เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย
เพลงพื้น บ้ า นของจั ง หวั ดสุ โ ขทัย พบว่า มี ก ารเล่ นกั น อยู่ต าบลบ้ า นกล้ ว ย บ้ า นขวาง บ้ า นนา และ
บ้านเมืองเก่า มีแม่เพลงอยู่หลายคน แต่ผู้ที่เป็นที่รู้จักของชาวสุโขทัยจะมีด้วยกัน 2 คน คือ นางบุญมี นุ่มพรม และ
นางเฉลา พัดกลม ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว นอกจากนั้นยังมี การเล่นเพลงพื้นบ้านที่ตาบลวังลึก อาเภอศรีสาโรง
อีกด้วย
ในอดีตพบว่า เพลงพื้น บ้ านที่มีก ารเล่ นกั นที่จั งหวั ดสุ โ ขทั ย ได้แก่ เพลงพิ ษฐาน เพลงยิ้มใย เพลง
พวงมาลัย เพลงไอ้พิมเพเล เพลงราวง เพลงฉ่อย ทองคาเมียนาย เพลงระบาบ้านไร่ ฉุยฉาย เพลงเจ้าพวง มะโหด
และเพลงกล่อมลูก การเล่นเพลงพื้นบ้านมักจะเล่นกันในงานบุญหรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น ในงานตรุษสงกรานต์ งาน
บวช เป็นต้น
ปัจจุบันเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยไม่เป็นที่นิยมอย่างเช่นในอดีต การเล่นจะเป็นการเล่นในเชิง
อนุรักษ์ ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพอย่างในอดีต กลุ่มผู้เล่นเพลงพื้นบ้านส่ว นใหญ่จะเป็นข้าราชการครูและเป็น เครือญาติ
ของนายสาเนา จันทร์จรูญ ผู้ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม มีความสามารถในการราและการร้องเพลง
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พื้นบ้าน และเป็นผู้รวบรวมการแสดงพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านของชาวสุโขทัย เพลงพื้นบ้านที่พบว่ายังมีการเล่นใน
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เพลงราวง (ราโทน) เพลงฉุยฉายเข้าวัด เพลงยิ้มใย เพลงไอ้พิมเพเล (ฮินรินเล)
เพลงราวงหรือราโทน
จังหวัดสุโขทัยมีการเล่นราโทนก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่เรียกการเล่นราโทนนี้ว่าราวง แต่
ไม่นิยมเล่นกันแพร่หลาย จะเล่นเฉพาะในวันตรุษสงกรานต์ จากการแสดงรื่นเริ งขับร้องประกอบการราในงานตรุษ
สงกรานต์ได้พัฒนามาเป็นการราโทนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นเมืองยุ ทธศาสตร์ ที่ทหารญี่ปุ่ นใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางเข้าสู่ป ระเทศพม่าทางอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยใช้พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยตั้งค่ายอยู่ที่บริเวณตาบลบ้านกล้ายตาบลบ้านขวาง ชาวสุโขทัยเรียกค่าย
ของทหารญี่ปุ่นนี้ว่า ท่าญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านกล้วยและโรงเรียนบ้านขวาง
ภาวะสงครามทาให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
จึงคิดหาแนวทางที่จะทาให้ประชาชนเกิดขวัญกาลังใจ คลายความทุกข์ จึงส่งเสริมให้ประชาชนเล่นราโทน พอได้
เวลาพลบค่าจึงให้บ้านที่มีบริเวณลานบ้านจุดตะเกียงเพื่อเป็นสัญญาณว่าบริเวณบ้านนี้มีการราโทน เมื่อชาวบ้านได้
ยินเสียงฉิ่งเสียงกลองจึงมารวมตัวกันตั้งวงฟ้อนราเรียกว่าการรานั้นว่า ราโทน เพราะมีการใช้เครื่องดนตรีที่เรียกว่า
โทนนามาตีประกอบในการรา แต่จอมพล ป. พิบูลสงครามให้เรียกราโทนว่าราวง เพราะมีลักษณะการราเป็นวง
(เกษร เอมโอด, 2557 : 22-25)
ตัวอย่างโน้ตเพลงราโทน
เพลงเต้นซิละเต้น
เต้นซิละเต้น ผมกระจายหลายเส้น รักน้องก็เต้นออกมา
บทร้อง
- - - - - - - เต้น - - - ซิ - - ละเต้น - - - ผม --กระจาย
ทานอง
------ท
---ม
- - รท
---ซ
- - มม
โทนชาตรี - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ
ฉิ่ง
-ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ
ฉาบเล็ก - - - - - แช่ - - - แช่ - - - แช่ - - - - - - - แช่ - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ
บทร้อง
ทานอง

-รัก–น้อง
-ม–ม
โทนชาตรี - - - ป๊ะ
ฉิ่ง
-ฉิ่ง-ฉับ
ฉาบเล็ก - - - กรับ - - - กรับ

-ก็-เต้น
-ร–ท
-โท่น-ป๊ะ
-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - - - - กรับ

- - -ออก
---ท
-โท่น-ป๊ะ
-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - - - - กรับ

- - -หลาย

- เส้น - -ท--

---ร
-โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น
-ฉิ่ง-ฉับ -ฉิง่ -ฉับ
- แช่ - - - แช่ - - - - กรับ - - - กรับ

- - - มา
---ร
-โท่น-โท่น

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - - - - กรับ
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เพลงฉุยฉายเข้าวัด
การเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดนั้นมีเล่นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งนิยมเล่นกันเมื่อขับเสภาเสร็จ
แล้วการเล่นเพลงฉุยฉายมีอยู่ 2 อย่างคือการเล่นฉุยฉายในพระนครหรือที่เรียกว่า “ฉุยฉายบรรดาศักดิ์” อีกอย่าง
หนึ่งเป็นการเล่นเฉยๆแบบทั่ว ๆ ไปซึ่งจัดได้ว่าเพลงฉุยฉายเข้าวัดนั้นเป็นเพลงฉุยฉายที่ใช้เล่นกันโดยทั่ว ๆ ไปเป็น
การเล่นตามประเพณีพื้นเมืองมาแต่ก่อนเพลงฉุยฉายเข้าวัดเป็นเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสุ โขทัยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด
นั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ท่าราในเพลงฉุยฉายเข้าวัดเข้าใจกันว่าผู้คิดค้นนามาจากนิยายเรื่องลักษณะวงศ์ตอน
พราหมณ์เกสรแปลงกายซึ่งการแสดงเพลงฉุย ฉายเข้าวัดน่าจะมีมาประมาณ พ.ศ. 2467 และมีต่อเรื่อยมาใน
สมัยก่อนมีการเล่นกันทั่ว ๆ ไปในเขตอาเภอเมืองอาเภอศรีสาโรงแต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบให้การเล่นเพลงฉุยฉาย เข้าวัดพลอยเสื่อมความนิยมไปด้วยแต่พอ
เมื่อสงครามสงบลงการแสดงเพลงฉุยฉายเข้าวัดก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งจนถึงปี พ.ศ. 2501 ปรากฏว่าเริ่มเล่นกัน
น้อยลงจนเงียบหายไปต่อมาในพ.ศ.2503 อาจารย์สาเนาจันทร์จรูญก็ได้เป็นผู้รื้อ ผู้สืบทอดมรดกการแสดงชุดนี้ไว้
โดยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิธีการเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดจากบิดามารดาญาติพี่น้องได้แก่พ่อสงัดจันทร์จรูญ
แม่ถมเกตุทองแม่โล่ สุขภุมรินทร์แม่บางอิ นทร์สุวรรณแม่เฟื่องเทียมจันทร์แม่บุญธรรมวิเชียรโชติแม่มาลัยประสม
ทองพ่อเพิ่ม พุ่มสิโร ซึ่งเป็นพ่อครูแม่ครูในสมัยนั้นทาให้การเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดกลับมาได้รับความนิยมขึ้นมา
อีกครั้งและจะนิยมเล่นกันมากในเขตอาเภอศรีสาโรงท่านได้นาเพลงฉุยฉายเข้าวัดไปถ่ายทอดให้แ ก่นักศึกษาครู
อาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมตลอดจนนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลกเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของตัวเองเอาไว้ไม่ให้สูญหาย
ที่เรียกกันว่าฉุยฉายเข้าวัดเป็นเพราะเรียกชื่อตามเนื้อเพลงเพราะเนื้อเพลงจะกล่าวถึงวัดซึ่งจะเป็น
สถานที่ที่หนุ่มสาวจะได้มาพบปะกันเนื่องมาจากในสมัยก่อนหนุ่มสาวจะมาพบปะกันได้นั้นก็ต้องมีงานวัดงานบุญ
ทาให้มีการหยอกล้อกันเป็นบทเพลงสนุกสนานนั่นก็คือที่มาของเพลงฉุยฉายเข้าวัด
เพลงฉุยฉายเข้าวัดมีลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ร้องโต้ตอบกันในเชิงปฏิภาณไหวพริบระหว่างฝ่ายหญิง
และฝ่ายชายมีลักษณะเด่นคือมีโครงสร้างสาคัญ 3 บทมีบทประ บทผูกรัก และบทลาจาก จะมีการขึ้นต้นบทร้อง
ด้วยแม่เพลงซึ่งจะแตกต่างจากเพลงปฏิพากย์อื่นๆที่ขึ้นต้นบทร้องด้วยพ่อเพลงการเล่นเพลงฉุยฉายเข้าวัดนิยมเล่น
กันในช่วงวันตรุษสงกรานต์หนุ่ม ๆ สาว ๆ ก็จะชักชวนกันหรือนัดกันไปเล่นสนุกที่วัด (จีรภา แสงสาย, 2556 : 910)

บทปะ

(หญิง)
(ชาย)
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ฉุยฉายเอย เยื้องย่างกางกรายลอยชายไปที่วัดลอยชายไปที่วัด
ตั้งใจทาบุญจะได้เพิ่มพูนพระศาสน์ จะได้เพิ่มพูนพระศาสน์ (ลูกคู่รับ)
ฉุยฉายเอย นุ่งผ้าลอยชาย เยื้องกรายไปที่วัด เห็นแม่สาวมาทาบุญ
โอ้โอ๋ แม่คุณงามดัด โอ้โอ๋ แม่คูณงามดัด(ลูกคู่รับ)

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

(หญิง)
บทร้อง

- - - ฉุย -ฉาย-เอย - -เยื้องย่าง -กาง-กราย -ลอย-ชาย -ไปที่วัด - - ตั้งใจ -ทา-บุญ
ทานอง
---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
ทานอง

จะได้เพิ่มพูน

บทร้อง
ทานอง

โอ้โอ๋แม่คุณ

- -พระศาสน์

จะได้เพิ่มพูน

- -พระศาสน์

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 -ไปที่วัด - เห็นแม่สาว -มาทาบุญ
ทานอง
---ฟ
- ฟ-ซ
- - ฟร
- ฟ -ฟ - ล - ซ - ฟ ร ฟ - ฟ ซ ฟ - ซซซ
กลองยาว - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น
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
- -งามดัด

โอ้โอ๋แม่คุณ

- -งามดัด

ฟ ร ฟ ซ - ฟ–ร ฟ ร ฟ ซ - ฟ–ร
กลองยาว - - - ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-ป๊ะ -โท่น-โท่น
ฉิ่ง
-ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ
กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ - - - กรับ
-ลูกคู่รับตลอดทั้งวรรคเพลงยิ้มใย
เพลงยิ้มใยเป็นเพลงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวตาบลวังลึกอาเภอศรีสาโรงจังหวัดสุโขทัยสันนิษฐานว่า
เกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พบหลักฐานว่ามีการเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่นของ
ตาบลวังลึกต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2484 ถึง 2488 การเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยได้
หยุ ดตัว ลงไปชั่ว ขณะหลั งจากเสร็ จ สิ้ น สงครามโลกชาวบ้านก็ได้นาเพลงพื้นบ้านยิ้มใยกลั บมาเล่ นใหม่อีกครั้ง
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2501 การเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยก็เริ่มเสื่อมถอยลงเนื่องจากผู้แสดงบ้างก็มีครอบครัวบ้างก็อายุ
มากขึ้นและเริ่มไม่ได้รับความนิยมเพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมจึงทาให้ไม่มีคนรุ่น
ใหม่เข้าไปสืบทอดต่อหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาเพลงพื้นบ้านยิ้มใยก็ไม่มีปรากฏการเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์อีก
เลยต่อ มาพ.ศ. 2503 นายส าเนาจั น ทร์ จ รู ญผู้ มีผ ลงานดีเด่ นทางวัฒ นธรรม สาขาศิล ปะการแสดงดนตรี และ
นาฏศิลป์ปัจจุบันถึงแก่กรรมลงแล้วแต่ครั้งเมื่อมีชีวิตอยู่และได้เข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองกระดี่
เนื่องด้วย นายสาเนา จันทร์จรูญ ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับคนในครอบครัวตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เมื่อมองเห็นว่าการแสดงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กาลังจะสูญหายไป นายสาเนาจันทร์จรูญจึงเริ่มรื้อฟื้น
การเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยและการแสดงพื้นบ้านอื่นๆที่หยุดตัวลงไปอีกครั้งโดยการรวบรวมข้อมูลการเล่นเพลง
พื้นบ้านยิ้มใยจากลุงป้าน้ าอาญาติพี่น้องทั้งหลายที่เคยร่วมการแสดงในอดีตจากนั้นนายสาเนา จันทร์จรูญจึงได้
ปรับปรุงการเล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยซึ่งเดิมทีบทร้องของเพลงพื้นบ้านยิ้มใยจะเป็นแบบด้นสดสาเนียงการร้องจะเป็น
สาเนียงของท้องถิ่นไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใช้เพียงการปรบมือให้เข้ากั บจังหวะโดยใช้ไม้ 2 อันมาตีกัน
เรียกว่ากรับ หรือบางทีก็ใช้กะลาก้นตันจานวน 2 ใบมาตีให้เกิดเสียง นายสาเนา จันทร์จรูญได้ปรับปรุงรูปแบบการ
เล่นเพลงพื้นบ้านยิ้มใยให้เป็นรูปแบบของการแสดงบนเวทีโดยคานึงถึงผู้ชมเป็นสาคัญจึงมีการแต่งบทร้องของเพลง
ยิ้มใยขึ้นใหม่ให้มีบทร้องที่ตายตัวเนื่องจากไม่มีผู้สามารถร้องแบบด้นสดได้และเพื่อให้ผู้อื่นที่สนใจสามารถนาไปเล่น
ได้บทร้องเป็นการชมความงามของหญิงสาวมีการเกี้ยวพาราสี เป็นสองแง่สองง่ามทาท่าราเป็นแบบชาวบ้านร้องรา
ง่ายๆไม่มีแบบแผนและได้เพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบเพื่อให้เกิดความสนุก สนานครื้นเครงยิ่งขึ้น นายสาเนา
จันทร์จรูญได้ตั้งคณะจันทร์ทรงกลดขึ้นมาและได้ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านยิ้มใยให้กับลูกศิษย์ในคณะจากนั้นก็นา
แสดงออกตามงานต่างๆของอาเภอจนกลายเป็นผู้ที่รู้จักของคนทั่วไป (กมลชนก ท่างาม และคณะ, 2559 : 60-61)

ชาย
ลูกคู่
หญิง
ลูกคู่

ตัวอย่างโน้ตเพลงยิ้มใย
ลักยิ้มก็ฉันเอก นะแม่คุณเอย ยิ้มใย (ลูกคู่) เชียะเชียะเชียะ
ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกไม้ไหว ชมเล่นแต่ไกล เอ๋ยเถิดเอย
ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกไม้ไหว ชมเล่นแต่ไกล เอ๋ยเถิดเอย
ลักยิ้มก็ฉันเอก นะพ่อคุณเอย ยิ้มใย (ลูกคู่) เชียะเชียะเชียะ
ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกกระถิน ชมเล่นแต่กลิ่น เอ๋ยเถิดเอย
ตัดผมเรือนนอก ทัดแต่ดอกกระถิน ชมเล่นแต่กลิ่น เอ๋ยเถิดเอย

(ชาย)
บทร้อง
ทานอง

- - ลักยิ้ม

ละก็ฉันเอย - - นะ แม่ คุณเอยยิ้มใย

- เชียะ- -

เอ้าเชียะ-เชียะ

กลองสองหน้า
มังคละ

--ลล
----

ซฟลซ
----

- - ฟร
- - - ติง

ฟลซฟ
ติง-ติงติง

-ฟ-- - - ติง

ฟฟ–ฟ
ติง-ติงติง

ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับ

----------

----------

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ
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บทร้อง

- - ตัดผม

-เรือนนอก-

-ทัด-แต่ดอก

- -ไม้ไหว

ทานอง

ดซลซฟ

กลองสองหน้า
มังคละ

- - ฟฟ
----

- ล-ซฟ
- - - ติง

ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับ

----------

----------

----

-ชม-เล่น

- -ฟด
ติง-ติงติง

- -แต่ไกล
-ซ–ฟ --ซฟ
- - - ติง ติง-ติงติง

-เอย- -ด-- - - ติง

-เถิด-เอย
-ฟ–ซ
ติง-ติงติง

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

-เถิด-เอย
-ฟ–ซ
ติง-ติงติง

-ลูกคู่รับตลอดวรรคที่ 2(หญิง)
บทร้อง
ทานอง

- - ลักยิ้ม

ละก็ฉันเอย

- - นะพ่อ

คุณเอยยิ้มใย

- เชียะ- -

เอ้าเชียะ-เชียะ

กลองสองหน้า
มังคละ

--ลล
----

ซฟลซ
----

- - ฟร
- - - ติง

ฟลซฟ
ติง-ติงติง

-ฟ-- - - ติง

ฟฟ–ฟ
ติง-ติงติง

ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับ

----------

----------

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

บทร้อง

- - ตัดผม

-เรือนนอก-

-ทัด-แต่ดอก

- -กระถิน

-ชม-เล่น

- -แต่กลิ่น

ทานอง

ดซลซฟ

กลองสองหน้า
มังคละ

- - ฟฟ
----

- ล-ซฟ
- - - ติง

- -ฟลด
ติง-ติงติง

-ซ–ล
- - - ติง

--ซฟ
ติง-ติงติง

-เอย- -ด-- - - ติง

ฉิ่ง
ฉาบเล็ก
กรับ

----------

----------

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - ฉิ่ง
----

-ฉิ่ง-ฉับ
- แช่ - -

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

- - - กรับ

กรับ–กรับกรับ

----

-ลูกคู่รับตลอดวรรคที่ 2ประการที่สาม การแก้ปัญหาการไม่มีผู้สืบทอดนั้นหมดไป เพราะคณะกรรมการจัดการความรู้เรื่อง
เพลงพื้น บ้านจังหวัดสุ โขทัย ได้คัดเลื อกบุ คลากรของวิทยาลั ยที่มีความรู้ในเรื่องเพลงพื้นบ้านของสุ โขทัยและ
สามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้ ประกอบด้วยบุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฏศิลป์ จานวน 8 คน ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนามาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร
นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ประการที่ สี่ การจั ด ทา CD เพลง และเผยแพร่ ให้ แก่ บุ คลากร และเปิ ด เสี ยงตามสายให้ นัก เรี ย น
นักศึกษาฟังทุกวัน จะทาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการซึมซับเพลงพื้นบ้าน จนสามารถร้องเพลงพื้นบ้านสุโขทัยได้
ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีการฝึกฝน
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วิธีการแก้ปัญหาทั้ง 4 ประการนี้จะช่วยให้เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยยังคงอยู่ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้การ
จัดการความรู้เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยนั้นเกิดผลสาเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการถ่ายทอดความรู้อย่างไม่ปิดบังให้แก่คณะกรรมการที่เข้าไปดาเนินการด้านคณะกรรมการที่เข้าไปเรียนรู้เพลง
พื้นบ้านนั้นมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงพื้นบ้าน จึงทาให้เกิดการเรียนรู้แบบต่อยอด สามารถ
นากลับมาถ่ายทอดให้แก่คนในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรม
โดยใช้ความรู้ในการบันทึกโน้ตมาบันทึกโน้ตเพลงพื้นบ้านสุโขทัย ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกองค์ความรู้จากครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผลิตเป็น CDเพลงเพื่อนามาเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารที่คนเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบเสียงตาม
สาย ทางเว็บไซด์ และทางFacebook ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือปัจจัยในการทาให้การ
จัดการความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้างจังหวัดสุโขทัยนั้นประสบความสาเร็จ
หลังจากการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น
คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดให้มีกิจกรรมในการต่อยอด พัฒนาเพลงพื้นบ้านโดยให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ ให้นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงราโทน นอกจากเป็นการพัฒนา ต่ อ
ยอดเพลงพื้นบ้านแล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานให้แก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

สรุป
การจัดการความรู้ เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย ได้ จั ด ทาขึ้ น ภายใต้ป ระเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ ว่ า สร้ า งสรรค์ ต่ อยอดงานศิล ป์ เ พื่ อ เป็ น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์บริการทางวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทร้องและ
ทานองเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย ที่กาลังจะเลือนหายไปจากสังคมของชาวสุโขทัย โดยรวบรวมองค์ความรู้จากครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดาเนินการเพื่อเป็นตัว
ประสานงาน ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดการความรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ เรื่อง เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยที่มีความรู้ ความสามารถในการร้องเพลงพื้นบ้ านซึ่งเป็นบุคลากรทั้งทาง
ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้สามารถแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ของ
ตนเองให้สามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้กลับมาถ่ายทอดให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนสามารถจัดการความรู้ให้ เป็นระบบได้ด้วยการวางแผนจัดทาKnowledge Mapping เพื่อเป็นเข็มทิศที่
ช่วยให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และประเด็นความรู้ที่ต้องการรวบรวม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
โอกาสที่ใช้ เครื่องดนตรีที่ใช้ บทร้องและทานองเพลงได้เป็นอย่างดี เมื่อจัดข้อมูลให้เป็นระบบผ่านกระบวนการ
กลั่ น กรองแล้ ว จึ ง ด าเนิ น การจั ด ท าเป็ น โน้ ต เพลงและ CDเพลง ซึ่ ง คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง นอกจากจะมี
ความสามารถในการร้ อ งเพลงพื้ น บ้ า นแล้ ว ยั งมี ค วามสามารถในการบั น ทึ ก โน้ ต และการใช้ โ ปรแกรมในการ
บั น ทึ ก เสี ย ง ตั ด ต่ อ เพลงเป็ น อย่ า งดี จึ ง ท าให้ ก ารจั ด ท านวั ต กรรมเพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ นั้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อการจัดทานวัตกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วคณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมร้องเล่น
เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และเผยแพร่เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยทางระบบเสียง
ตามสายให้นักเรียน นักศึกษาได้ฟัง เพื่อให้วิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังใช้การสื่อสารที่ทันสมัย
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลเพลงพื้นบ้านโดยเผยแพร่ทางเว็บไซด์และfacebookอีกทั้งยังมีการนาเพลง
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พื้นบ้านมาต่อยอดโดยการให้นักเรียน นักศึกษาประดิษฐ์ท่าราประกอบเพลงราโทน นอกจากเป็นการนาองค์ความรู้
มาใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย
ในอนาคตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยควรมีการบรรจุเพลงพื้นบ้านสุโขทัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนทุกคน มีการจัดตั้งชมรมเพลงพื้นบ้าน และเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่นักเรียน นักศึกษาโดยตรง เพื่อพัฒนาเพลงพื้นบ้านสุโขทัยให้ส ามารถนาออกแสดงในที่
สาธารณชนได้ นอกจากนั้นจะดาเนินการจัดทาคลังความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าอีกด้วย
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บทสรุป
การจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย
วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีวัถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการเขีย นงานวิ จั ย เพื่ อการท าผลงานทางวิช าการด้านดุริยางค์ไทย และเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้จ ากการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการเขี ย นงานวิ จั ยเพื่ อ การท าผลงานทางวิ ช าการด้ า นดุ ริ ย างค์ไ ทย โดย
กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ครูชานาญการการพิเศษ ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 9 คน มี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม ระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลุ่ม
ใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 นาที และทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน คนละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อค้นหา
แนวทางในการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย นาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
วิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอผลการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการดาเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มี
ประธานจะเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีเลขานุการเป็นผู้จดบันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ร่วมกันหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป โดย
เลขานุ การ คณะกรรมการจั ด การความรู้ น าข้อมูล แต่ล ะครั้ ง นาเสนอในการประชุมเพื่อ ให้ บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดทาองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีกระบวนการในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาควิชาต่างๆ ในวิทยาลัยนาฏศิลป หลากหลายช่องทาง
เช่น การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ในระบบเอกสารทางราชการผ่านบันทึกราชการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ ของวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า และการให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และนาผลจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมตามข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ และจัดทาบัญชีผู้นาองค์ความรู้ไปใช้แล้วประสบผลสาเร็จ
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.
คาสาคัญ : การเขียนงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ดุริยางค์ไทย

บทนา
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิต นักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็น
เลิศด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถ
พัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม มีพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์
และดนตรีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยด้าน
นาฏศิลป์และดนตรีมีคุณค่าสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
บุคคลทั่วไป อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่ งแวดล้อม และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่ง
บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล โดยมีการใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการต่างๆ มาบูรณาการให้การปฏิบัติงานใน
องค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา กล่าวได้ว่าการให้ความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของงานและองค์กร เพื่อให้เป็น “องค์กรให้แห่งการเรียนรู้ ” จึงเป็น
กระบวนการที่สาคัญ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายในการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 อีกด้วย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
3 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่ฝังในตัวคน หลัก
สาคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดาเนินการจัดการความรู้มี
บุคคลหรือคนสาคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทาหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่
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สุดแต่ต้องมีการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด วิทยาลัย
นาฏศิลป จึงได้นาแนวทางในการจัดการความรู้มาใช้เป็นกระบวนการดึงรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงได้กาหนดแผนพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยเน้นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ศึกษา วิจัย
เพื่อถอดองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ อัต ลักษณ์ของงานศิลป์ที่มุ่งเน้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
บุคลากรและเครือข่าย โดยมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการนาการจัดการความรู้ ด้านการ
วิจัย มาใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้และทักษะที่มี
ในทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งในครั้งนี้ได้ทาการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการเขียนงานวิจัย
เพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้
เพราะผลงานทางวิชาการ เป็นที่บ่งชี้หรือพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้สอน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และความชานาญในสาขาที่ปฏิบัติการสอนต่อไป

วิธีดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้าน
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย และ (2) เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์
ไทย มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อค้นหาแนวทางในการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย จากครูชานาญการ
การพิเศษ ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 9 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อของวิทยฐานชานาญการพิเศษ นาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปวิเคราะห์เนื้ อหา และนาเสนอผลการจัดการ
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการดาเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้จากบุคลากรภาควิช า
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการประชุมระดมความคิดเพื่อ
กาหนดหัวข้อการจัดการความรู้ (Knowledge Mapping) ค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัย
เพื่อการทาผลงานทางวิช าการด้านดุริ ย างค์ไทย วิทยาลั ยนาฏศิล ป” โดยภาควิชาดุริยางค์ไทยมีบุคลากรที่มี
ตาแหน่งชานาญการพิเศษทุกสาขาวิชา จานวนทั้งหมด 9 คน ได้แก่ สาขาปี่พาทย์ จานวน 3 คน สาขาเครื่องสาย
ไทย จานวน 3 คน และคีตศิลป์ไทย 3 คน
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้ระดมความคิดเพื่อหาประเด็นหัวข้อหลักที่จะดาเนินการจัดการ
ความรู้ โดยได้ประเด็นความรู้ที่ต้องการศึกษา ดังนี้
1.1 การสร้างสรรคค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.2 แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยยางค์ไทย
ซึ่งในการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 2 ประเด็นนี้ จะมีแนวคาถามย่อยเพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ เช่น
- แนวคิดในการทาผลงานทางวิชาการท่านมีแนวคิดอย่างไร (ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนเพื่อ
การแก้ปัญหา) และลักษณะของผลงานวิชาการที่ทา (สื่อนวัตกรรม การทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา)
- การวางแผนและลาดับขั้นตอนในการดาเนินการทาผลงานทางวิชาการ
- การศึกษาค้น คว้า ผู้ให้คาปรึ กษา ผู้เชี่ยวชาญท่านได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง (ขั้นตอน ใครเป็นที่
ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ)
- ปัญหา อุปสรรคในการทาผลงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการ ในสายการสอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่น ๆ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมทั้งกาหนดหน้าที่ในการดาเนินงานสร้างและแสวงหาความรู้ ในหัวข้อเกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อ
การทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” กาหนดกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
ระดมความคิด และการแบ่งปันความรู้จากคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่มใหญ่ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 นาที
และทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคน คนละ 2 – 3 ครั้ง ทั้งนี้ประธานจะเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีเลขานุการ
เป็นผู้จดบันทึก
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ร่วมกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อ
การทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป โดยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการความรู้นา
ข้อมูลแต่ละครั้ง นาเสนอในการประชุมเพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้อาจจะมีข้อเสนอแนะ หรือ
ความรู้ใหม่จากการประชุมเพิ่มเติม
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้นาข้อมูลที่ได้จากการ
สร้างและการแสวงหาความรู้มาจัดระบบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ เรียบเรียง และสรุปเป็นองค์
ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป”
เพื่อให้สามารถค้นหาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้ดาเนินการวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะกรรมการฯ เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารสรุปองค์ความรู้ ตรวจสอบความถูกต้อง
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ของเนื้อหา แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับภาษาเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย จัดทารูปเล่มให้เป็นมาตรฐาน โดยให้เนื้อหาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของครู อาจารย์
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดทาหนังสือเวียนเพื่อนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทาง
วิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภาควิชาต่างๆ เพื่อให้ครูอาจารย์ ได้
นาไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้นาองค์ความรู้เผยแพร่ ใน Blog KM ของวิทยาลัย และจัดนิทรรศการในสัปดาห์
วิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป
6. การเข้าถึงความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านวิจัย ได้นาเอกสารการจัดการความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” จัดทา
องค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร โดยมีกระบวนการในการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในภาควิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัยนาฏศิลป หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมสัมมนา การเผยแพร่ในระบบเอกสาร
ทางราชการผ่านบันทึกราชการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่น ๆ ของวิทยาลัย
นาฏศิลป เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า และการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
7. การเรียนรู้
หลังจากการดาเนินการเผยแพร่องค์ค วามรู้ เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทาง
วิชาการด้านดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป” ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ ในวิทยาลัย
นาฏศิลป และผู้สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า มีผู้ที่สนใจนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้เป็นใช้เป็ น
แนวทางในการเขียนรายงานการวิจัย และแนวทางเป็นในการคิดสื่อนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาที่พบในการเรียนการ
สอน นอกจากนี้คณะกรรมการการจั ดการความรู้ ด้านการวิจัยได้นาผลจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ มาแก้ไข
ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ และ
จัดทาบัญชีผู้นาองค์ความรู้ไปใช้แล้วประสบผลสาเร็จต่อไป

สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง “แนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้าน
ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิล ป” ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เป็นการตั้งเป้าหมายการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากการพัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อมุ่งสู่
องค์กรกรการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกาลังในการพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลป การทาผลงานทางวิชาการจัดว่าเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งที่ส่งผลให้ระบบการศึกษามีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งผู้เรียนและผู้สอน สรุปผลได้ดังนี้
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การเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการด้านดุริยางค์ไทย ในสายการสอนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นการดาเนินการควบคู่กับการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนี้
1. การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การคิดการสร้างสรรค์สื่ อ
นวัตกรรมนี้ เริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมายังมี
ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ผู้สอนต้องเริ่มจากการคิดรูปแบบของสื่อนวัตกรรมที่จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่พบในการสอนซึ่งพบว่า สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะสอดแทรก
ด้วยวิดีทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเสียงที่ถูกต้อง ชัดเจน การสร้างสื่อนวัตกรรมเนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อ
นวัตกรรมต้องมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาหนดไว้ เมื่อได้รูปแบบของสื่อนวัตกรรมกรรม
แล้ว ผู้สอนต้องเริ่มศึกษาจากเอกสาร ตารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง และศึกษารับคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยดาเนินการสร้างสื่อนวัตกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้ อ หา เช่น “ประวั ติความเป็ น มาของเพลงต่ างๆ” “โน้ต ” “ทาง” “ทานอง” “การใช้มือ ” “จังหวะ”
นอกจากนี้ ยั งต้องผ่ านการตรวจสอบด้ว ยกระบวนการทางสถิติ เช่น การหาประสิ ทธิภ าพของเครื่องมือ การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง มีการทดลองใช้ ปรับแก้ไขจนสื่อนวัตกรรมมีความสมบูรณ์ พร้อมนาไปใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน
2. แนวทางการการเขียนงานวิจัยเพื่อการทาผลงานทางวิชาการ ในการกาหนดแนวทางในการเขียน
ผู้เขียนต้องการศึกษาค้นคว้าหลักและวิธีการนาเสนอรายงานผลการนาสื่อนวัตกรรมไปใช้ ซึ่งต้องเขียนบรรยาย
กระบวนการทาทุกขั้นตอน และต้องให้มีความสอดคล้องกับสื่อนวัตกรรมที่นาไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทั้งนี้หัวใจสาคัญในการกาหนดแนวทางในการเขียนงานวิจัย คือ “การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้
ผู้ทาผลงานทางวิชาการมีทัศนะกว้างทางความคิด และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการงานงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญควรหาพี่เลี้ยง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
คาแนะน าในการการเขียนรายงาน ส่ว นการเขียนรายงานวิจัย เป็นการรายงานผลที่ได้ดาเนินงานทุกขั้นตอน
ลักษณะการเขียนรายงานผลการนาสื่อนวัตกรรมไปใช้มีลักษณะเหมือนกับการเขียนงานวิจัยเชิงทดลอง ในการ
เขียนรายงานต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการรายงานผลการวิจัยเพื่อกการทาผลงาน
ทางวิช าการจะประกอบด้ว ย บทที่ 1 บทนา มีรายละเอียดเกี่ย วกับความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ในการวิจัย สมมุตฐานในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์
เฉพาะ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ซึ่งควร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในส่วนที่จะปรากฏในสื่อนวัตกรรม รูปแบบของสื่อนวัตกรรมที่ใช้ การวัด
และการประเมินผล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย มีรายละเอียดของการเลือกประชากรและ
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เครื่ องมือ ที่ใ ช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล การสร้างและการหาประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องมื อ (สื่ อ
นวัตกรรม แบบทดสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ที่ค้นพบ ซึ่งในการเขียนรายงาน
ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ แบ่งตามหัวข้อ คือ
สรุปผลการวิจัย กล่าวสรุปประเด็นสาคัญจากการวิเคราะห์ข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลการวิจัย ควร
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ยึดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก อาจแบ่งเป็นประเด็นย่อยๆ ตามเนื้อหาที่ค้นพบในงานวิจัย อภิปรายผล
เรียงร้อยทีละประเด็น และ ข้อเสนอแนะ มี 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะสาหรับการ
วิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการกาหนดองค์ความรู้ ที่เป็นเอกลั กษณ์ที่ปรากฏในวิทยาลั ยนาฏศิล ปในด้านการวิจัย ให้
ครอบคลุมทุกภาควิชาทั้งภาควิชาสามัญ และภาควิชาศิลปะต่างๆ
2. ควรจัดกิจกรรม/เสวนา/แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานสังกัดอื่นๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
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แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
paramate_rze@hotmail.com

บทสรุป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสถาบันการศึกษาที่ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งการวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ท้องถิ่น จากภารกิจ ดังกล่าว สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิล ป์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และ ได้จัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพเป็น ที่ยอมรับของสั งคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้มีนโยบายและแนวทางการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งของมาตรการพัฒ นาการจัด
การศึกษา ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์
และพั น ธกิ จ ของสถาบั น ที่ กาหนดไว้ ดัง นั้ น สถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จึ ง มุ่ ง พั ฒ นางานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้มีระบบและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การวางแผน การดาเนินงานการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุง ให้บรรลุเป้าประสงค์โดยดาเนินงานสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัว บ่ งชี้ของ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อันจะนาไปสู่การ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒ น
ศิลป์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไป
คาสาคัญ แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร

บทนา
แนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ไปสู่ความสาเร็จ การนาเสนอในเอกสารฉบับนี้เกิดจากกระบวนการทบทวนการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา และการดาเนินงานในปัจจุบัน การรวบรวมองค์ความรู้ และการสังเคราะห์จากประสบการณ์โดยตรงของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความสาเร็จที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ ดี อาจเป็นความสาเร็จเชิงกระบวนการ และ/หรือ เชิงผลผลิต/
ผลลัพธ์ ที่ผู้บริ หารระดับสูงหรือผู้บริหารหลักสูตร(อาจารย์ประจาหลักสูตร) และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรมีความพึงพอใจและเห็นว่าเป็นกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่โดดเด่นทาให้การดาเนินงาน
บริหารคุณภาพหลักสูตรของสถาบันมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาหรับปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาได้ทาการ
สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีไว้ 5 เรื่อง ด้วยกัน คือ 1) การสร้างระบบ และกลไก การควบคุมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
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ขององค์กร 2) การกากับและติดตามกับกับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 3) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง 4) การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 5) การจัดทาแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า แนวปฏิบัติที่ดี
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในสังกัด หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
สิ่งที่สร้างคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สาคัญ คือ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความสาเร็จของกระบวนการภายในที่ทาให้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดาเนินไปด้วยดียิ่ง กล่าวคือ บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหลักสูตร มีความเข้าใจและนาหลักการควบคุม
คุณภาพ PDCA มาใช้ในกระบวนการดาเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือที่ดียิ่งของอาจารย์
ประจาหลักสูตรกับผู้บริหารในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
การสร้ างระบบในการกากับ ติดตาม และควบคุมคุ ณภาพเป็น วิถีป ฏิบั ติที่อ าจารย์ และบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันมา และจะยึดถือปฏิบัติกันให้เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน เสริมสร้างให้ดารงอยู่ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในทุกภาคส่วน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ร่วมกัน
การสร้างระบบและกลไกในการดาเนินงานกากับ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร สู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดบูรณาการ
ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้เลือกวิธีการจัดการความรู้
ที่เหมาะสม และกาหนดขั้นตอนการทางานดังนี้
1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ภารกิจหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษา และกพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.

ภารกิจหลัก

การกากับ และควบคุมคุณภาพการศึกษา
การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

การประเมินผลคุณภาพการศึกษา

2. กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน ได้แก่
2.1 การสร้างระบบ และกลไก การควบคุมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
2.2 การกากับและติดตามกับกับคุณภาพตามตัวบ่งชี้
2.3 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
2.4 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
2.5 การจัดทาแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. กาหนดขอบเขตความรู้ที่สาคัญจาเป็น
3.1 ระบบ และกลไก ในการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
3.2 แนวปฏิบัติ หรือแนวทางในการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ดาเนินการดังนี้
1. เชิญบุคลากรภายในสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถมาประชุม/ทางานร่วมกัน ทั้งการทางานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
และในปีการศึกษาปัจจุบันกาหนดปัญหา และแนวทางที่จะแก้ปัญหาในการดาเนินการหลักสูตรได้
2. เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรมา
ให้ความรู้กับบุคลากรในสถาบัน
3. การสร้างความรู้ใหม่ โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาดูงานการดาเนินงานหลักสูตร แล้วนาความรู้ที่ได้มาร่วมแบ่งปันกัน ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ๆ
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3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ดาเนินการโดยจัดทาเป็น Flow chat ดังนี้

P

-

-

ดาเนินการตามระบบ กระบวนการ หรือแผนที่ตั้งไว้ให้ โดย มีการกากับการ
ดาเนินงานด้วย
- ควบคุมคุณภาพการดาเนินงานหลักสูตรโดยการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในรอบ 2 เดือน 1 ครั้ง
- ดาเนินตรวจสอบการดาเนินงานคุณภาพหลักสูตรในรอบ 6 เดือน

-

ตรวจสอบ / ประเมินกระบวนการดาเนินงานคุณภาพหลักสูตรทุก 3 เดือน
และปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่

-

นาผลการจากการตรวจสอบกระบวนการมาปรับปรุงใหม่ทุกรอบ 3 เดือน

D
C
A

การสร้างระบบและกลไก ในการดาเนินงาน

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
เป็นการกลั่นกรองความถูกต้องของความรู้ โดยดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินจัดทาเป็นเอกสาร โดยกาหนดภาษาที่เข้าใจง่ายและทุกคนสามารถใช้ความรู้นั้นได้
2. ปรับปรุงรูปแบบการดาเนินงาน และจัดทาเป็นรูปเล่มที่เพื่อการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
3. จัดทาเนื้อหาจากความรู้มาสู่การดาเนินงานให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้
การทาให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก โดยดาเนินการดังนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ ไลน์กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน
839

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

2. การประชุมชี้แจงการดาเนินงานต่างๆ ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรโดยผ่านโครงการต่างๆ
เช่น โครงการ 1 ช่วย 9 กับการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมแบ่งปันด้วย
2. ถ่ายความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล สู่บุคคลโดยการบรรยายให้ความรู้การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการหลักสูตร
3. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาร่ว มกัน โดยให้ บุคลากรในสังกัดได้มี
โอกาสประเมินคุณภาพหลักสูตรของหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
7. การเรียนรู้
หลังจากเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ทาให้บุคลากรในสังกัดเกิดการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เช่น เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการกากับติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
, การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสู ตร (มคอ.7) เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ, สร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยการแบ่งปันความต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลผลิตของการจัดการความรู้ ที่ได้คือ ระบบและกลไกในการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุ ณภาพ
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ เช่น องค์ประกอบที่ 3
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 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 โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทา
เป็นคู่มือระบบและกลไกในการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสูตร ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เพื่อส่งให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นแนวทางในการดาเนินงานหลักสูตร และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนาไปเป็นแนวปฏิบัติในการวางระบบและกลไกการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรได้
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วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ธนพจน์ โพสมัคร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
tanapot0617@hotmail.co.th

บทสรุป
ในการจัดการความรู้ ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญ โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนาเสนอปัจจัยความสาเร็จ แนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาใน
การที่จะดาเนินการให้ได้ผลสาเร็จเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีปัจจัยความสาเร็จ และสามารถนาไปสู่แนวทางการ
พัฒนาต่อไปนั้น มีหลักสาคัญอยู่ 4 ประการ ดังนี้
1. นโยบายของวิทยาลั ย มีความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ผู้ บริห ารระดับสูงของวิทยาลัย ควรให้
ความสาคัญมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานให้ชัดเจนและถ่ายทอดสู่อาจารย์และบุคลากร มีประกาศแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนงาน ปฏิทินดาเนินงาน เพื่อกลไกขับเคลื่อนการทางานเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้าง การ
ยอมรับของบุคลากรให้ร่วมดาเนินการไปพร้อมกัน
2. การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงาน วิทยาลัยควรจัดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง ได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนการทางานร่วมกัน
3. การรายงานผลเพื่อติดตามการดาเนินการ จัดทารายงานสรุปผลต่อวิทยาลัยมีข้อตกลงที่มีผลต่อการ
ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน มีเงื่อนไขการดาเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้หลัก PDCA มีการติดตามผลของการพัฒนาหรือปรับปรุง
เป้าหมาย รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : วิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

บทนา
โครงการ เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา ซึ่งช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา
มีขอบเขตของการที่สามารถติดตาม และประเมินผลได้ แผนงานที่ปราศจากโครงการ ย่อมเป็ นแผนงานที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถนาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นการเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ย่อมเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าโครงการบรรลุผลสาเร็จ แผนงาน และนโยบาย ย่อมบรรลุผลสาเร็จด้วยโครงการจึง
เป็นสิ่งที่ทาให้สามารถนาแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผล และบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ และ
เป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงาน ไปสู่แผนเงิน และแผนคนด้วย
การดาเนินงานขององค์กรใด ๆ จะเห็นว่าทุกองค์กรจะต้องมีปรัชญาหรือแนวคิดในการดาเนินงานที่
เป็ นเฉพาะของตนเอง โดยปรัช ญาหรือแนวคิดนั้นจะแสดงถึงภารกิจ (Mission) หรืองานขององค์กรที่จะต้อง
ดาเนิน การและทิศทาง (Goal) ของการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่กาหนดไว้ การที่
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วัตถุป ระสงค์ขององค์การจะบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมายย่อมต้องอาศัยวิธีการทางาน (Procedure) หรือโครงการ
(Project) หรือโครงงาน (Program) เป็นสาคัญ
ดังนั้นหากองค์กรใดไม่มีการวางแผนงาน และไม่มีโครงการดาเนินการคงเป็นเรื่องที่น่าแปลกและเป็น
องค์กรที่จัดว่าล้าหลัง ในการบริหารองค์กรโครงการ (Project) ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
โครงการถือเป็ น แผนเฉพาะเรื่ องที่จั ดทาขึ้น เพื่อพัฒ นาหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งขององค์กรจากการศึกษา
ความหมายของโครงการสรุปได้ว่า โครงการเป็นแผนงานที่จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดในการดาเนินงาน มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และมีบุคคลรับผิดชอบในการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อวิเคราะห์ความหมายของโครงการสามารถสรุป
ลั ก ษณะส าคั ญ ของโครงการได้ ดั ง นี้ 1. เป็ น ระบบ (System) มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน 2. มี วั ต ถุ ป ระสงค์
(Objective) เฉพาะชัดเจน 3. มีระยะเวลาแน่นอน (มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดาเนินงาน) 4. เป็นเอกเทศ
และมีผู้รับผิ ดชอบโครงการอย่างชัดเจน 5. ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินการ 6. มีเจ้าของงานหรือผู้จัดสรร
งบประมาณ จากลักษณะของโครงการจะเห็นได้ว่า โครงการเป็นงานที่ซับซ้อน ไม่ใช่งานประจา เป็นการทางานที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยมีข้อจากัดด้าน เวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลัพธ์โครงการที่รองรับความต้องการ
ขององค์กร ดังนั้น การดาเนิน การโครงการ ใด ๆ ให้ ประสบความสาเร็จจึงต้องอาศัยการบริห ารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (The Effective Project Management) นั้น
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ การบริหารโครงการมีความแตกต่างกับการ
บริหารทั่วไปตรงที่มีลักษณะพิเศษไม่ซ้ากับโครงการอื่น เน้นประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีระยะเวลา
ที่แน่นอน เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมการดาเนินงานยืดหยุ่นไม่คงที่ มีการให้น้าหนัก
แก่วัตถุประสงค์ไม่เท่ากันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม และมีการสร้างกลุ่ มทีมงานชั่ว คราวขึ้นมา
ดาเนินงานการบริหารโครงการ คือ การจัดการและกากับทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) เพื่อให้
การดาเนินงานโครงการประสบความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ดังนั้นบุคคลที่
มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการโครงการคือ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรต้องเลื อกบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการนั้น ๆ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการ มีมนุษยสั มพันธ์
สามารถประสานงานทั้งกับฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งทางานเป็นทีมได้
ความล้มเหลวของโครงการที่ผ่านมาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เกิดจากการใช้งบประมาณเกิน
วงเงิน เสร็จไม่ทันตามเวลา ผลงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีสาเหตุพื้นฐานคือ บุคลากรขาด
ความรู้ เทคนิคและขาดความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรในการนาโครงการไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ (KM Team) จึงได้จัดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
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วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาความรู้ขององค์กรว่ามี
ความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใดอยู่ที่ใครและความรู้อะไรที่องค์กรจาเป็นต้องมี
วิธีการดาเนินการ
- จัดประชุมกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา หารือเกี่ยวกับความต้องการ
องค์ความรู้ที่มีความจาเป็นในการดาเนินงาน โดยใช้เทคนิคการทาแผนที่ความรู้ (KnowledgeMapping) ในการ
ประชุมสรุปว่าต้องการนาข้อมูล ในการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560 เรื่อง วิธีการดาเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านสายสนับสนุน เรื่อง วิธีการดาเนินงานโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ
- ประชุมบุคลากรของวิทยาลั ยฯ เพื่อแจ้งเรื่องการดาเนินการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
2560
ปัญหาอุปสรรค
- บุคลากรส่วนน้อยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการความรู้ที่จะให้เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (KnowledgeCreationand Acquisition) เป็นการนา
สิ่งที่ได้จากแผนที่ความรู้และหาวิธีการในการดึงความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ มารวมไว้ ส่วนความรู้ที่จาเป็นต้องมีแต่ยัง
ไม่ส ามารถค้น หาได้จ ากบุ คลากรในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถในการหาวิธีการดาเนินงานโครงการให้ มี
ประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินการ
- จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง วิธีการดาเนินงานโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดประชุมคณะบุ คลากรสายสนับสนุน 6 คน เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น
วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยกาหนดเวลาให้แสดงความคิดเห็นคนละ 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) หลังจากที่ได้องค์ความรู้
ที่ต้องการแล้ ว จะต้องนามาจัดความรู้ ให้เป็น ระบบเพื่อให้ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาและนาความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้โดยมีการดาเนินการดังนี้
วิธีการดาเนินการ
- จาแนกประเด็นต่างๆ
- วิเคราะห์กระบวนการ
- สังเคราะห์ข้อมูล
- จัดทาเอกสาร
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี ขั้ น ตอน ที่ 4 กา รประมวลแ ละการกลั่ น กรองค วามรู้ ( KnowledgeCodification and
Refinement) นอกจากการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบแล้ว ต้องประมวลความรู้ให้ อยู่ในรูปแบบและภาษาที่
เข้าใจง่าย โดยดาเนินการดังนี้
วิธีการดาเนินการ
- ตรวจสอบประเด็นความรู้จากเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
- กลั่นกรองความรู้ จากบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
- รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการกลั่นกรององค์ความรู้
หลังจากสรุปรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกันระหว่างคณะทางานการจัดการ
ความรู้วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่วมกันจนเกิดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการดาเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KnowledgeSharing) จัดทาเอกสารความรู้ รวมถึง
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยให้เข้าถึงความรู้
วิธีการดาเนินการ
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากร
ภายในวิทยาลัย
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Facebook
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง Line (กลุ่ม)
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี 845
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ขั้นตอนที่ 6 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) วิทยาลัยฯ มีวิธีการกระจายความรู้เพื่อให้
เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ โดยการป้อนความรู้ เป็นการส่งข้อมูลให้ผู้รับ โดยผู้รับไม่ต้องร้องขอ หรือต้องการ เป็น
การให้แบบ Supply-based ด้วยวิธีการดังนี้
วิธีการดาเนินการ
- นาเสนอองค์ความรู้ต่อที่ประชุมประจาเดือนของวิทยาลัยฯ
- นาเสนอองค์ความรู้ต่อคณะกรรมการในสถานศึกษา
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Leaning) วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดของการจัดการความรู้ของบุคลากรและ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อนาผลของการนาไปใช้มาปรับปรุงแก้ไข
วิธีการดาเนินการ
- การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี -

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลและอภิปรายผลการจัดการความรู้เรื่อง : วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายและปัจจัย
ความสาเร็จดังนี้
เป้าหมายของการจัดการความรู้
1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติการทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน
2. เพื่อพัฒนางานแต่ละฝ่ายให้เกิดการเรียนรู้การทางานร่วมกันเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือได้รับองค์
ความรู้ใหม่ที่จะนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ
3. เพื่อจัดทาคูม่ ือวิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ปัญหา อุปสรรคของการจัดการความรู้
- ในขั้นตอนการค้นหาความรู้ บุคลากรส่วนน้อยที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการความรู้ที่จะ
ให้เกิดขึ้น
- ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้ด้วยภาระงานของบุคลากรมีมากเพราะต้องรับภาระงาน มีผล
ให้การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่าช้า
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สรุป
ผลการจัดการความรู้เรื่อง : วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของนาฏศิ ล ปนครราชสี ม า คื อ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ข องการจั ด การความรู้
(KNOWLEDGE MANAGEMENT – KM) เรื่อง วิธีการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการจัดทาคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จานวน 1 เล่ม
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กาหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงกาหนด
นโยบายให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตัวบุคคล ทั้งกับนักศึกษาและบุคลากร สาหรับนักศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบน
พื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล มีการใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้องส่วนบุคลากรเพื่อให้มีผลงานจากการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่หรือตามพันธกิจของหน่วยงานให้เกิดคุณภาพ
โครงการวั น ประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ( Chandrakasem Rajabhat
University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY) จึงได้ถูกจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทั้ง
จากภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมและ
การปฏิบัติงานเชิงระบบคุณภาพ ที่ยึดหลักตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง; โครงการ CRU QA DAY จึงเป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากผลการดาเนินงานโครงการวันประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) 5 ปีที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานและการตอบรับที่ดี มี
ผลงานคุณภาพของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น โครงการชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท “พี่สร้าง น้องสุข ”
เป็นโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ที่มีการประเมินผล และพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้รุ่นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางานเชิงคุณภาพได้ เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมมุ่ ง หวั ง ว่ า โครงการวั น ประกั น คุ ณ ภาพ (CRU QA DAY) จะเป็ น
เครื่องมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายด้านการ
จัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

Summary
Along with National Education Act, B.E. 2542 (1999) and Amendments (Second National
Education Act, B.E. 2 5 4 5 ( 2 0 0 2 ) ) 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.
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา, วงจรคุณภาพ, ผลงานคุณภาพ

บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรา 48 การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริห าร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลั กฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา จาก พ.ร.บ. ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเห็นความสาคัญและพยายามผลักดันให้
เกิดการนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ผลการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิท ยาลัยฯที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงาน/บุคลากรยังนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติกันอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ความสาคัญแค่เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการ
สร้างเอกสาร/หลักฐานแสดง โดยมีผลงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน; การแยกส่วนระหว่างการปฏิบัติง าน
จริง กับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้เกิดความคิดว่า “ระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษา เป็นภาระแก่ผู้ปฏิบัติ”; การให้ความสาคัญแค่ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา มากกว่าการนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามเจตนาของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
จากสภาพปัญหาด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ว่า “ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่ดี โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนิน การอย่ างต่อเนื่อง" พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลั ยฯ ได้จัดทาเครื่องมือในการสร้ างกิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ งการประกั น คุณภาพการศึกษา เพื่อ ส่ งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากร ทั้ งจากภายใน
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานเชิงระบบคุณภาพ ที่ยึดหลัก
ตามทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง อันจะส่งผลให้
เกิดผลงานคุณภาพ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem
Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY)”ซึ่ ง CRU QA DAY ได้ น า KM tools คื อ (1)
ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice : Co P และ (2) Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการ
จัดกลุ่มทากิจกรรมเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มาพบปะกันสม่าเสมอ (Community) และมาพัฒนาวิธีการ
ทางานให้ดีขึ้น (Best practice) พร้อมทั้งมีการสร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน แล้วนามาเปรียบเทียบกัน
เพื่อยกระดับผลงานงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
จากผลการดาเนินโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) 5 ปีที่ผ่านมา มี
ผลการดาเนินงานและการตอบรับที่ดี ส่งผลให้บุคลากร/หน่วยงาน เริ่มเข้าใจระบบการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
PDCA โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้างนวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และ
ในส่วนของนักศึกษา นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่นักศึกษาจัด มี
ประประเมินผล มีการถ่ายทอดข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องอย่างเป็น
ระบบ

วิธีการดาเนินงาน
1) การเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เ ก ษ ม ( Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA DAY) เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) มี 2 เครื่องมือ คือ
1.1) ชุม ชนนั กปฏิบั ติ (Community of practice : CoP) การกาหนดรู ปแบบ (Concept)
การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีวงจร
คุณภาพ PDCA ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อกระบวนการสร้างผลงานที่มีคุ ณภาพ ซึ่ง Concept
ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มีดังนี้
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ปี พ.ศ. 2556 การกระตุ้นให้นักศึกษาให้ความสาคัญกับการดาเนินกิจกรรมตามระบบและกลไก
คุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557 การให้นักศึกษา และบุคลากรนาทฤษฎีการประกันคุณภาพไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็น
รูปธรรม
ปี พ.ศ. 2558 การทากิจกรรมคุณภาพ ทั้งของนักศึกษาและบุคลากร
ปี พ.ศ. 2559 กระบวนการทาผลงานเชิงคุณภาพ ทั้งของนักศึกษาและบุคลากร
ปี พ.ศ. 2560 การใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
1.2) มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากที่มีการกาหนดรูปแบบ (Concept) การจัด
กิจกรรมแล้ว ก็จะมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้แบบ Process Benchmarking เพื่อดูกระบวนการของผลงาน
และเปรียบเทียบคะแนนในการให้รางวัล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดขึ้น
ทั้ ง นี้ การให้ ร างวั ล เป็ น ขั้ น ตอนของกระบวนการบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลง (Change
Management Process : CMP) เพื่อสร้างบรรยากาศ และเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
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2) ผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
เริ่มต้น
Concept
ดาเนินงาน
ส่งผลดาเนินงานตามแบบฟอร์ม เพื่อเข้าประกวด
นักศึกษา/บุคลากร
ปรับปรุงผลงาน
ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งผลงาน
เข้าประกวดในปีตอ่ ไป

ไม่ผ่าน

คณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน
ผ่าน

ประกวดในวันจัดโครงการ CRU QA DAY
นาเสนอด้วยวาจา

จัดนิทรรศการ
การเรียนรู้
นักศึกษา/บุคลากร
ปรับปรุงผลงาน
ตามข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งผลงาน
เข้าประกวดในปีตอ่ ไป

ไม่ผ่าน

หน่วยงานอื่น
นาแนวคิด
ดัดแปลง และ
นาไปใช้

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการ
ตัดสินผลงาน
ผ่าน

รางวัล

หน่วยงานอื่น
นาไปใช้

แนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่
สิ้นสุด
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1) ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
รายการผลดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
308 คน
346 คน
320 คน
2. เครือข่ายด้านประกัน
5 เครือข่าย 3 เครือข่าย 5 เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
3. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระดับ 4.22 ระดับ 4.16 ระดับ 4.14
ผลงานคุณภาพของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
4. แนวปฏิบัติ ด้านผลงาน
1 เรื่อง
4 เรื่อง
6 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
5. ความพึงพอใจด้าน
ระดับ 4.09 ระดับ 4.24 ระดับ 4.30
รูปแบบการจัดงาน
6. ความสาเร็จภาพรวม
ระดับ 4.20 ระดับ 4.22 ระดับ 4.26

ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
332 คน
327 คน
4 เครือข่าย
ไม่ได้เชิญ
เครือข่าย
ระดับ 4.13 ระดับ 4.23

3 เรื่อง

2 เรื่อง

ระดับ 4.19

ระดับ 4.28

ระดับ 4.16

ระดับ 4.23

2) ผลงานที่เป็นประโยชน์/แก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานที่มีอยู่เดิม
ผลงานบุคลากร/หน่วยงาน
บุ ค ลากร/หน่ ว ยงาน เริ่ ม เข้ า ใจระบบการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง คุ ณ ภาพ PDCA โดยเฉพาะขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้าง
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่างผลงานอาทิเช่น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาออนไลน์ สานักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นโปรแกรมที่
ช่วยในการติดตามผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร เป็นต้น
ผลงานนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถสร้ า งเครื่ อ งมื อ การประเมิ น กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาจั ด มี
ประเมินผล มีการถ่ายทอดข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ตัวอย่างผลงาน
อาทิเช่น โครงการทานตะวัน แหล่งเรียนรู้บ้านดิน ศาสตร์พระราชา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น
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3) ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสาเร็จ
โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU QA DAY) มีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้
เกิดความสาเร็จ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้า ร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขั้นตอนการนาเสนอผลงานคุณภาพบนเวที และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงความร่วมมือ และการ
ท างานอย่ า งมี ร ะบบและมี ขั้ น ตอนที่ เ ริ่ ม จากการจั ด ท าแผนขั้ น ตอนด าเนิ น งานก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของ
คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการ CRU QA DAY และเมื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จะมี ก ระบวนการ
ประเมินผล เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น นาไปสู่ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป (ครั้งที่ 6)
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สรุป
บุ ค ลากร/หน่ ว ยงาน เริ่ ม เข้ า ใจระบบการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง คุ ณ ภาพ PDCA โดยเฉพาะขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบ และการปรับปรุง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่มมีการสร้าง
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ ที่ช่วยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และในส่วนของนักศึกษา นักศึกษา
สามารถสร้างเครื่องมือการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่นักศึกษาจัด มีประประเมินผล มีการถ่ายทอด
ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องอย่างเป็นระบบ
แนวทางที่พัฒนาในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อยู่ระหว่างการผลักดันโครงการ CRU QA DAY สู่สมาชิกเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ CRU QA DAY ส่งผลต่อนักศึกษา
และบุคลากร จนสามารถนาความรู้ไปใช้ และพัฒนากระบวนการทางานอย่างชัดเจน โดยจะนารูปแบบโครงการ
CRU QA DAY ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในนามเครือข่ายภายใต้ชื่อโครงการว่า “วันประกันคุณภาพ QA DAY”

บรรณานุกรม
Phichet,B. 2007. “เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ,December 25, 2017, form
https://www.gotoknow.org/posts/119306
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การบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน :
โครงการการพัฒนาหลักสูตร งานเชื่อมชั้นวางกระถางต้นไม้เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
นางสาวรจรินทร์ แสนคา, นางสาวนงรัตน์ วัจรา,
นางสาวมาติกา แป้นอาทิตย์, นางสาวชลธิชา วงษ์ศิลา
นายเชาว์วรรธน์ จรรยาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามิน, อาจารย์ดสุ ิต สิงห์พรหมมาศ,
อาจารย์เสน่ห์ สัพทานนท์, อาจารย์อนุวิทย์ สนศิร,ิ อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์,
อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกลุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม ภาควิชาครุศาตร์อตุ สาหกรรมและเทคนิคศึกษา
pba507@hotmail.com, petchara.pi@mail.rmutk.ac.th

บทสรุป
แนวปฏิบั ติที่ดี ด้านการประกัน คุ ณภาพ เรื่อ ง การบริการวิช าการหลั กสู ตรช่ างอุ ตสาหกรรมสู่ ชุมชน :
โครงการการพัฒนาหลักสูตรงานเชื่อมชั้นวางกระถางต้นไม้เพื่อใช้ในการฝึกอบรม มีวัต ถุประสงค์เพื่อใช้การจัดการ
ความรู้ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษาครู ให้สามารถใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและวิชา
ช่างอย่างบูรณาการโดยใช้การบริการวิชาการเป็นสื่อในการพัฒนา มีการถอดบทเรียนจากการดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี แนวปฏิบัติที่ดีที่นาเสนอในครั้งนี้ใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ครูช่างให้
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง ส.พัน 1 รอ. ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบาบัดยาเสพติดหลังจากศาลแขวงตัดสินให้ เข้าบาบัด หรือฟื้นฟู
ร่ า งกาย ได้ น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระกอบอาชี พ ผลที่ ไ ด้ คื อ การฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาโครงการฝึ ก อบรมโดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพ คือ การวางแผน(P) การดาเนินงานตามแผน(D) การตรวจสอบผลการทางาน(C)
และการปรับปรุงพัฒนางาน(A) ทาอย่างต่อเนื่องหลายรอบจนงานสาเร็จ เริ่มจากการจัดทาโมเดลต้นแบบการ
ฝึกอบรมจากการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับสาขาที่ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การน าหลั ก สู ตรฝึ กอบรมไปทดลองใช้ การออกแบบอุ ปกรณ์ ให้ พร้ อมใช้ การนาหลั กสู ต รไปใช้จริ ง ส่ ง ผลให้
นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาหลั กสูตร การจัดทาคู่มือการฝึกอบรม การทดลองสอน ได้ฝึกการเก็บ
ข้อมูลจากผู้รับบริการ และสรุปผลการฝึกอบรมเพื่อนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการดาเนินการ และได้ฝึกการมีจิตอาสา
ในการเป็น “ผู้ให้” ความรู้และวิชาชีพช่างที่สุจริตแก่ผู้รับบริการ
คาสาคัญ : 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

บทนา
การจั ดศึ ก ษาที่ม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลกรุ งเทพ ในหลั ก สู ต รครุ ศาสตร์อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้
สามารถบูรณการทั้งด้านช่างอุตสาหกรรมและวิชาชีพครู ให้นาไปประยุกต์ใช้ ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพ สามารถนาไปถ่ายทอดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดการเรียนการสอนจึงมีรายวิชาให้ศึกษา ทั้งรายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และรายวิชาชี พครู
ซึ่งพบปัญหาในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา คือ ความไม่เชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้วิชาชีพครูและ
วิชาชีพช่าง(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2556 : 34) หลังจากนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจึงได้มีการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่สอนวิชาชีพครูและวิชาชี พช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการพัฒนาให้นักศึกษา
ครูช่างมีความรู้ ความเข้าใจในการนาความรู้จากศาสตร์ทั้งสองไปใช้อย่างบูรณาการ จึงเริ่มที่การพัฒนาการสอน
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงร่วมกันพัฒนาโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม
สู่ชุมชน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.) เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบาบัดยาเสพติด หลังจาก
ศาลแขวงตัดสินให้เข้าบาบัด หรือฟื้นฟูร่างกาย ก่อนได้รับอิสรภาพ และเมื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนา
นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองจากผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พบว่า ควรฝึกอาชีพด้านช่างให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
จึงได้ดาเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เรียนรู้
การพัฒ นาหลักสู ตรฝึ กอบรม โดยบูร ณาการศาสตร์ทางช่างและทางครูไปใช้ในการบริการวิช าการตามความ
856

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร และน าหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาเป็ น คู่ มื อ น าขึ้ น เผยแพร่ ท างเว๊ ป ไซต์ ข องคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมให้ผู้สนใจได้ศึกษา
บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้เห็ นถึงการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อใช้ในการบริการวิชาการที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556
เป็นต้นมา จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาหรับใช้
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้รับบริการ และเผยแพร่แนวปฏิบัติ
นี้ให้แพร่หลายต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ทางวิชาชีพครูและวิชาชีพช่างมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้
จัดทาโครงการบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน : โครงการการพัฒนาหลักสูตรงานเชื่อมชั้นวาง
กระถางต้นไม้ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนี้ ใช้การจัดการความรู้ในการถอดบทเรียนการดาเนินโครงการที่ต่อเนื่องมา 3
ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 (เพชรา พิพัฒน์สันติกุล และคณะ, 2560. : 90) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้
นากระบวนการประกันคุณภาพมาขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะนาเสนอการนากระบวนการ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการดาเนินงาน จานวน 5 รอบ ดังนี้
การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด การนากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ
การสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อการ
PDCA รอบแรก : การสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อการฝึกอบรม
ฝึกอบรม
P ระดมความคิ ด ในการพั ฒ นาต้ น แบบโดยขอความคิ ด เห็ น ของ
1) ต้นแบบที่พัฒนาสอดคล้อง สมาชิกภายในกลุ่ม และเครือข่าย คือ ผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จน
กับสาขาที่เรียน
ได้แนวคิดในการพัฒนาต้นแบบ คือ ชั้นวางกระถางต้นไม้ เพราะ มีขนาด
2) วิเคราะห์ความต้องการของ เล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ต้นทุนต่า สามารถใช้วัสดุ คือ เหล็กที่เหลือจากการ
ผู้รับบริการ
ทางานมาใช้ได้
3) วิเคราะห์งาน
D เริ่มเขียนแบบ “ชั้นวางกระถางต้นไม้ ” และออกแบบการสร้าง
4) ออกแบบและเขียนแบบ
ชิ้นงาน โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมกันในการออกแบบและสร้างชิ้นงานนี้
5) ทดลองสร้างโมเดลต้นแบบ
C ตรวจสอบชิ้นงาน “ชั้นวางกระถางต้นไม้ ” เพื่อหาข้อบกพร่อง
ตามที่เขียนแบบไว้
ของชิ้นงานที่ทาขึ้น เช่น การใช้ขนาดของเหล็กให้เหมาะสม และการปรับ
6) ตรวจสอบชิ้นงานเทียบกับ รูปแบบ
แผนและฟังความเห็นของ
A นาข้อมูลไประดมความคิดในการทาการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานอีก
ผู้เกีย่ วข้อง
รอบ จนได้ต้นแบบ
7) ปรับปรุงชิ้นงาน
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
1) วางแผนการพัฒนา
หลักสูตร
2) เขียนโครงการ และ
นาเสนอ
3) ตรวจสอบโดยฟังความเห็น
จากหลายฝ่าย กาหนด
ตัวชี้วัด
4) ปรับปรุงแก้ไข

PDCA รอบสอง : การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการท าชั้ น วาง
กระถางต้นไม้
P จากชั้นวางกระถางต้นไม้ที่เป็นต้นแบบ นามาระดมความคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจากความคิดเห็นกับเพื่อน ที่ปรึกษาและ
เครือข่าย
D เริ่มเขียนโครงการฝึกอบรม “ชั้นวางกระถางต้นไม้” มานาเสนอ
C ตรวจสอบโครงการ โดยที่ปรึกษา และเพื่อนๆคาแนะนา และช่วย
เสนอแนะ ตัวอย่างเช่น ปรับมุมชั้นวางกระถางต้นไม้ จากด้านในมาด้าน
นอกและทาให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้
A ทาการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน และเขียนโครงการ อีกครั้ง ปรับปรุง
ต่อเนื่องจนกว่าจะได้มาตรฐาน
การนาหลักสูตรไปทดลองใช้
PDCA รอบสาม : การน าหลั ก สู ต รการท าชั้ น วางกระถางต้ น ไม้ ไ ป
1) วางแผนการนาไปใช้
ทดลองใช้
2) ทดลองใช้กับเพื่อนๆ
P วางแผนทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม หลังจากที่ได้ แก้ไขชั้น
3) ขอคาแนะนาจากผู้รู้
วางกระถางต้นไม้ต้นแบบ แก้ไขโครงการ และยกร่างคู่มือการฝึกอบรม
4) ปรับปรุงแก้ไข
D ทดลองฝึกอบรมกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน ตามคู่มือการฝึกอบรม
หมายเหตุ อาจต้องทาหลายรอบ โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์
จนงานได้มาตรฐานตามที่กาหนด
C ตรวจสอบโครงการ และชิ้นงาน โดยที่ปรึกษาโครงการช่ว ยให้
คาแนะนา โดยให้ลดจานวนชั้นที่วางกระถางต้นไม้ให้น้อยลง และให้จัดทา
อุป กรณ์ที่ใช้ในการจับยืดแกนกลางของชั้นวางกระถางต้นไม้เพื่อความ
สมมาตร รวมทั้ง มีขั้นตอนในการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานเชื่อม
A ทาการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน และคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้
ฝึกอบรมจริง ในภาคสนาม
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การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการ
จับยืดชื้นงาน เนื่องจากการพัฒนา
งานต้นแบบมีชิ้นเดียว เมื่อทาการ
ฝึกอบรมต้องสร้างงานหลายชิ้น จึง
ต้องมีขั้นตอนนี้ เพื่อให้งานทุกชิ้นมี
มาตรฐาน ซึ่งนากระบวนการ
ประกันคุณภาพมาใช้เช่นเดียวกัน

การนากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน

PDCA รอบสี่ : สร้ า งความพร้ อ มในการฝึ ก อบรมโดยการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการจับยืดชื้นงาน
P เนื่ อ งจากการฝึ ก อบรมต้ อ งท าชิ้ น งานตามต้ น แบบจ านวน 5
ชิ้นงาน จึงได้ปรึกษาที่ปรึกษาและเพื่อนในกลุ่มงานเพื่อออกแบบตัวจับยืด
ชิ้นงานให้งานทั้ง 5 ชิ้นได้มาตรฐาน ได้มุมและศูนย์กลางของแกนกระถาง
ต้นไม้ จึงเขียนแบบและตัวจับยืดชิ้นงานและกาหนดวัสดุที่ใช้ในการทา
D ลงมือทาตัวจับยืดชื้นงาน เพื่อเป็นตัวช่วยในการเชื่อมให้ไวยิ่งขึ้น
C ตรวจสอบตัวจับยืดชิ้นงานว่าได้มาตรฐานและสามารถใช้ได้จริง
เมื่อมีข้อบกพร่องปรับปรุงและแก้ไขเพื่อใช้จริงในการสอน
A ทาการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขชิ้ นงานให้ ส ะดวกและมี ม าตรฐานยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อให้ได้อุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานในการฝึกอบรม
การนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ PDCA รอบห้า : การนาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ไปใช้กับนักเรี ยนวิวัฒน์
1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พลเมือง ส. พัน 1 รอ.
2) ฝึกอบรมตามที่เตรียมการ
P วางแผนในการฝึกอบรมภาคสนาม โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ
ในการเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใบความรู้ ใบงานที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กอบรม แบบวั ด
3) ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการ ความรู้และทักษะการปฏิบัติของผู้รับการฝึกอบรม และแบบประเมินความ
ฝึกอบรมได้รับความรู้จริง พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ระหว่างอบรม โดยใช้การ
D จั ด ฝึ ก อบรมให้ กั บ นั ก เรี ย นวิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ ง ที่ โ รงเรี ย นวิ วั ฒ น์
สังเกตและการพูดคุย
พลเมือง ส. พัน 1 รอ. โดยมีการทดสอบก่อนเรียน สาธิตขั้นตอนการเชื่อม
ระหว่างอบรม
ให้ผู้รับการฝึกอบรมดู รวมทั้ง อธิบายความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยใน
4) ประเมินความรู้และความ งานเชื่อม หลังจากนั้น ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ โดยแบ่งผู้เข้ารับ
พึงพอใจของผู้รับการ
การอบรมเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 5 คน เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม ด้ว ยตนเองทุกคน มีการแบ่งความรับผิ ดชอบของนัก ศึกษาให้ ดูแลการ
5) นาผลมาจัดทารายงานเพื่อ ปฏิบัติงานของแต่ละละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จนมั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ใช้ปรับปรุงแก้ไขในการ
มีทักษะในงานเชื่อมและสามารถทาชิ้นงานได้สาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
ดาเนินการรอบต่อไป
C จัดทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการทดสอบหลัง
เรี ย นของผู้ รั บ การฝึ ก อบรม และประเมิ น ความเรี ย บร้ อ ยของชิ้ น งาน
รวมทั้ง ประเมินความสาเร็จของการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และตรวจแบบทดสอบ
ที่ผู้ฝึกอบรมได้ทาในท้ายกิจกรรม ผลคะแนนอยู่ในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์
และประเมิ น ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ผลจากการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหารต้องการให้มหาวิทยาลัยนานักศึกษามาฝึกอบรมให้นักเรียนวิวัฒน์
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การใช้การจัดการความรู้เพื่อถอด
บทเรียนในการพัฒนาโครงการ

การนากระบวนการประกันคุณภาพมาใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
พลเมืองอีกหลาย ๆ ครั้ง และนักเรีย นวิวัฒ น์ พลเมืองสั ญญาว่ า จะน า
ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพสุจริตต่อไป
A คณะทางานได้นาข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรม ไปเขียนรายงาน
และนาผลสรุปการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปแก้ไข เพื่อจะนาไปพัฒนาในการ
เรียนรู้ของตนอง และเสนอแนะการทาโครงการในรุ่นต่อไป

จะเห็ น ได้ ว่า วิ ธีก ารดาเนิ น งานได้ จ ากการถอดบทเรี ย นของงานที่ ดาเนิ นงานมาอย่ างต่ อ เนื่ อ งและใช้
กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่นาไปใช้ไ ด้อย่าง
ประกันคุณภาพ

ผลและการอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. ผลการถอดบทเรียนการใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นกลไกในการดาเนินการ ทั้ง 5 วงรอบของการ
ประกั น คุ ณ ภาพที่ น าเสนอไว้ข้ า งต้ น เป็ น ผลให้ งานบริ ก ารวิช าการของคณะครุ ศาสตร์อุ ต สาหกรรมนามาใช้
ประโยชน์การพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมที่บูรณาการองค์ความรู้ทั้งวิชาชีพครูและ
วิช าชีพช่าง ภายใต้การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาปกติ คือ การพัฒนาหลักสู ตร และการบริหารการจัด
การศึ ก ษา เพื่ อ ดึ ง ศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามความรู้ ท างวิ ช าช่ า ง มาจั ด เป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอนในพั ฒ นา
กระบวนการให้บริการทางวิชาการ
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทางานอย่างเป็นระบบที่รับประกันได้ว่า “งานได้ผล คนพอใจ” เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงานตามแผน การประเมินผลการทางาน และการปรับปรุงพัฒนางานจนงาน และ
ทา PDCA อย่างต่อเนื่องหลายรอบ จนงานได้ผล นอกจากนี้ ยั งได้ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน การนาวิชาชีพไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และยังได้
พัฒนาจิตสานึกสาธารณะในการอาสาพัฒนาผู้อื่น โดยเฉพาะนักเรียนวิวัฒนาพลเมืองซึ่งได้รับบทเรียนในการทาผิด
กฎหมาย และกาลังได้รับโอกาสในการกลับสู่สังคมไว้มีอาชีพติดตัว ทั้งยังได้มีประสบการณ์ในการสอน การทา
ความเข้าใจในการสอนมากขึ้น ได้เรียนรู้ถึงบทบาทความเป็นครู การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะของทั้งสอง
ฝ่าย เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น และมีการทางาน มีการซักถามเพื่อให้เข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น
3. การสร้างเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคื อ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ส.พัน 1 รอ. ซึ่งเป็นสถานที่รับผู้เข้ามาบาบัดยา
เสพติด หลังจากศาลแขวงได้ตัดสินให้เข้าบาบัดหรือฟื้นฟูร่างกาย ได้นาไปใช้ประกอบอาชีพ ในแต่ละปีจะมีผู้เข้ามา
บาบัดปีละ 3 รุ่น การที่มหาวิทยาลัยนานักศึกษาไปช่วยพัฒนาอาชีพนี้ นอกจากจะสร้างเครือข่ายแล้วยังช่วยให้
สังคมไทยมีคนดีที่มีวิชาชีพไปประกอบอาชีพสุจริตเพิ่มขึ้นด้วย
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4. การเผยแพร่คู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้ผลการจัดทาคู่มือการฝึกอบรมที่ผ่านการกลั่นกรองของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการเพื่อนาไปใช้ในการฝึกอบรม และได้เผยแพร่ทาง website ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.techedu.rmutk.ac.th/ wordpress/?page_id=3870
จานวน 11 รายการ
จากการสะท้อนผลการทางานของนั กศึ กษา พบว่ านักศึ กษาได้มีประสบการณ์ ตรงในการทดลองสอน
เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องฝึกสอน และการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสอนงานช่าง ซึ่งเป็นการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ และที่สาคัญนักศึกษากล่าวว่าได้ฝึกการมีจิตอาสาในการเป็น “ผู้ให้” ความรู้และ
วิชาชีพที่สุจรติแก่ผู้รับบริการ ในที่นี้ คือ นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาบาบัดยาเสพติด หลังจากศาลแขวง
ตัดสินให้เข้าบาบัด หรือฟื้นฟูร่างกาย ก่อนได้รับอิสรภาพ จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษารู้สึกว่า ตน
ได้ทาประโยชน์ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้รับประโยชน์ และเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อม
ที่ทาให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต
นอกจากนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเขียนผลงานเข้าประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่
บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ได้ส่งโครงการบริการวิชาการ งานเชื่อมประยุกต์ : พัฒนาหลักสูตรการทาชั้น
วางรองเท้าพร้อมที่นั่งเข้ารอบ 1 ใน 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอ จาก 42 โครงการที่เข้าร่วมประกวด
ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 ส่งโครงการบริการวิชาการ : การชั้นวางกระถางต้นไม้ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศลาดับ 1

สรุป
โครงการนี้บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ทั้งผลงาน คือ ชั้นวางกระถางต้นไม้ต้นแบบ และ
หลั กสู ตรการฝึ กอบรมพร้ อมคู่มือเพื่อ ใช้ในการฝึ กอบรม ที่ส าคัญ คือ การสร้ างคุณ ลั กษณะนักศึ กษา ในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม เสริมให้มีความรู้และทักษะของการทางานอย่าง
เป็นระบบ คือ การศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ การดาเนินงานตามแผน
การประเมินผลการดาเนินงาน และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ยอมรับและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้การออกแบบหลักสูตร การจัดทา
โครงการ การนาไปใช้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ มีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ลงมื อ
ปฏิบั ติจนเกิดทักษะ นาไปสู่ การสร้ างอาชีพของผู้ รับการฝึกอบรมได้ นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย คือ ผู้บริห ารของค่ายทหาร ส.พัน 1 รอ. และ
ผู้บริหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อย่างต่อเนื่อง และเมื่อโครงการนี้ สาเร็จแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจ ได้ความรู้ไปประกอบอาชีพ ผู้บริหารของหน่วยงานให้นักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปบริการ
วิชาการมีร่วมมือเป็นเครือข่ายในการทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้
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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
ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการทางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มของผู้นานักศึกษาโดยมีอาจารย์
เป็นผู้คอยเสนอแนะ ทาให้เกิดโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิ ชย์ สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงานจริง
ซึ่งจัดเป็นโครงการที่ได้นาโจทย์จากชุมชน มาสู่ห้องเรียน และจากห้องเรียนสู่การถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาสู่
ชุมชนภายนอก โดยนักศึกษาแต่ละคนจะนาความรู้มาเข้าสู่กระบวนการทางการจัดการความรู้โดยอาศัยเครื่องมือ
ต่าง ๆ ของการจัดการความรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาของทางคณะ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง โดยจากการจัดโครงการดังกล่าว ทาให้ทางชุมชน ได้รับความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโล ยี
ทางการออกแบบและยังมีการสร้างเครื่อข่ายวิสาหกิจระหว่างชุมชน และการนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางเชิง
พาณิชย์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการทางานแบบเป็นกลุ่ม
โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพื่อนามาประยุกต์ในเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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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.
คาสาคัญ : เทคโนโลยีทางการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
องค์ความรู้

บทนา
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ กิจกรรม
ของชีวิตประจาวัน ดังนั้นในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ตลอดจนถึงภาคการศึกษา จึงต้องมี
ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ
ในอดีตรูปแบบของการเรียนการสอนของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาภายในชั้นเรียนใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้
คะแนนเมื่อนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นงานตามโจทย์เสร็จสิ้นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัว
นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ในด้านเดียว ทาให้ตัวนักศึกษาเองไม่เคยทางานแบบมีประสบการณ์จริง
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดมความคิด
กับ ทางนั กศึ ก ษา โดยการจั ดเป็ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้โ ดยอาศัย การใช้ เครื่ องมื อ (KM TOOL) มาเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญในการจัดการเรียนการสอน ทาให้มีมิติในการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น และมีการนา
รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เข้า กับสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือ
สังคม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับตัวนักศึกษา รวมถึงยังเป็นการถ่ายถอดองค์
ความรู้ด้านการออกแบบจากนักศึกษาของทางคณะให้แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดหนองคาย และผู้พิการ
ท่อนล่าง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

วิธีการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานที่ได้ดาเนินตามหลัก (PDCA)
มีชั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
Plan (การวางแผน)
ในขั้นตอนการวางแผนนี้ได้แบ่งเป็น 4 แนวทางประกอบด้วย
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1. การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็น ส าคั ญ โดยอาจารย์ผู้ ส อนใช้ โ จทย์จ ริ งจากวิ ส าหกิ จ ชุม ชน
จ.หนองคาย มาสู่บ ทเรีย นโดย ให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้มาไปสู่ การพัฒนาชุมชนและนา
ผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน
2. เชื่อมโยงแนวคิดกับวิสาหกิจชุมชน จ.หนองคาย โดยใช้การบริการวิชาการโดยอาจารย์ภายใน
คณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะนานักศึกษาลงพื้นที่จริงในชุมชน
3. ศึกษาความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด
หนองคาย วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระมหาไถ่ จั ง หวั ด หนองคาย และ คณะสถาปั ต ยกรรม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ให้แก่ผู้เข้าอบรม
4. จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุมชน และ
ผลที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
Do (การปฏิบัติ)
ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี้
1. ตัว แทนของนั กศึกษาของแต่ล ะสาขาวิช าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการพัฒ นา
รูปแบบการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาคอยช่วยให้คาปรึกษาในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
2. ตัวแทนของแต่ละสาขาวิชานาข้อสรุปที่ได้การการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไป
ถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนักศึกษาของตนเองในแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป
3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้านสินค้าบรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้น
ถิ่น สภาพพื้นที่ภายในชุมชน และความพร้อมของสถานที่จัดอบรม ที่จังหวัดหยองคาย เพื่อ
นามาทาการแบ่งการเรียนการสอนโดยในโจทย์จริงจากพื้นที่

ภาพที่ 1 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อสารวจความต้องการ และปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับ ม.แห่งชาติลาว
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4. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงรายละเอียด และสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน นักศึกษาลง
พื้นที่จริงที่ จังหวัดหนองคาย

ภาพที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อม ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

5. นักศึกษาลงพื้นที่จ ริ งที่ สถานที่จัดโครงการ วิทยาลั ยเทคนิคจังหวัดหนองคาย วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีอาจารย์
ประจาสาขาวิชาไปเป็นที่ปรึกษา โดยการแบ่งกลุ่มตามความชานาญด้านการออกแบบของ
นักศึกษา
6. ให้ นั กศึกษาแต่ล ะสาขาวิช าดาเนินการแลกเปลี่ ยนเรียนเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือ (KM
TOOL) ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องอบรม

ภาพที่ 3 การใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ มาเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
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7. มีผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ทางด้านการออกแบบที่ได้รับ ในแต่ละสาขาความรู้ มาลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการทบทวน

ภาพที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับมาลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาคอยให้คาแนะนา

8. หลังจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบมีการนาผลงานที่ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ทาจริง สู่การประกวดทางด้านการออกแบบ ตามหัวข้อของแต่ละกิจกรรม

ภาพที่ 5 การนาความรู้สู่การประกวดภายในกิจกรรม

9. ส่งมอบต้น แบบเสมือนจริ ง พร้อมผลิ ตหรือดาเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับทางชุมชนเพื่อ
นาไปใช้ในการผลิตจริง
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Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน)
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้
1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถ
ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบพื้นฐาน ที่สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
3. จากการจัดกิจ กรรมนั กศึกษายังได้รับแนวคิดและเทคนิคทางด้านการออก จากเพื่อนต่าง
สถาบัน เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเอง
4. นักศึกษานาผลงานได้ ของผู้เข้ารับการอบรมมานาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคนิค
ทางด้านการออกแบบต่าง ๆ ที่ได้ทาการถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้แก่นักศึกษาใน
ชั้นเรียน
Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ)
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้านของการบริการวิชาการ การวิจัย
และการพัฒนาชุมชน
2. นักศึกษานาโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพื่อไปปรับเป็นหัวข้อในการทาวิจัยในรายวิชาการ
ทาสารนิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาสืบค้นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของชุมชน
3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพื่อนามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน หรือ
การนาไปสู่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนต่อไป
4. การนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดในโครงการต่อ ๆ ไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าตัวแทน
นักศึกษา กับทางอาจารย์ผู้สอน หากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา
1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงแล้วยังเป็น
การทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง
1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถนาไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
1.7 นักศึกษาสามารถนาแนวทางนี้สู่การต่อยอดในอาชีพอิสระ
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1.8 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั กษะทางด้านการออกแบบและความชานาญจากการที่นาความรู้
ถ่ายทอดต่อ
2. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ
2.1 มหาวิทยาลัยและคณะได้ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
2.2 มหาวิทยาลัยและคณะเป็นที่รู้จักของสังคมซึ่งจะนาไปสู่ชื่อเสียง
2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พึ่งของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา การวิจัย การ
บริการวิชาการ เครือข่ายองค์กรท้องถิ่น
3. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น
3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมทางานเพิ่มเติม
3.2 ประหยัดงบประมาณดาเนินงานทาให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการทางาน
4. ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการอบรม
4.1 ได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ
4.2 ผู้ประกอบการที่นาสินค้ามาเข้าร่วมการออกแบบ จะได้รับการออกแบบจากทั้งผู้เข้ารับการ
อบรม และนักศึกษาของทางคณะ เพื่อที่จะสามารถนาไปผลิตจริง
4.3 ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม
4.4 ได้ต้นแบบโฮมสเตย์จากอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
4.5 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย
4.6 ได้เป็นผู้กาหนดงานตามความต้องการของตนเอง
4.7 ได้รู้จักและเริ่มพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การค้าขาย ระหว่างประเทศ
5. นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรม
5.1 ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ขวดน้า บรรจุภัณฑ์ใหม่ ถุงบรรจุข้าวสาร เป็น
ต้น
5.2 ในด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการออกแบบ
เป็นต้น
5.3 ในด้านของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้จากการเรียน วิชาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางผังบริเวณ มาดาเนินการพัฒนาแบบบ้านโฮมสเตย์ โดยการขึ้นแบบโมเดล
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1) ความมุ่งมั่น และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
สาขาสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีความร่วมแรงร่วมใจในการทางานเพื่อสังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากสารวจพบว่าร้อยละ 98
ของนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการและสนั บ สนุ น การเรี ย นในรู ป แบบที่ น าเสนอใหม่ นี้ และด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งเต็ ม
ความสามารถทาให้งานสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หากขยายความจากผู้
ที่ต้องการเรี ยนรูป แบบเดิมเนื่ องจากนั กศึกษาในส่ วนนั้นมีภ าระด้านการทางานเพื่อหาเลี้ ยงครอบครัวหรือไม่
สามารถลางานได้
2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดังนั้นการ
ดาเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางดาเนินการตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนหากเป็นการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากนั้ น คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ก็ให้ ก ารเอื้อ เฟื้อเวลาและอุทิ ศตนเพื่ อความช่ ว ยเหลื อ หากเป็ น
ประโยชน์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเช่นกัน
3) ผู้ประสานงาน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ ป ระสานงานและองค์ กรท้ อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ให้ ค วามร่ ว มมือ กั บ ทางคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของการให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านการวางแผนพัฒนา ที่ออกเป็นที่ประจักษ์ของ
กลุ่มอาชีพและผู้ประสานงาน อย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี้
1. ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงทาให้การแลกปลี่ยนเรียนรู้ยังมีความแตกต่างของชิ้นงาน
อยู่
2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกทาให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทาให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น
3. การลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มีระยะเวลาที่น้อยเกินไป จึงทาให้ องค์ความรู้บางอย่าง ยังไม่ได้
ถ่ายทอดออกไป
4. ผู้ เข้าอบรมมีพื้ น ฐานความรู้ ใ นด้านการออกแบบไม่เท่ากั น จึงเป็นอุป สรรคต่อจานวนเวลาในการ
ถ่ายทอดความรู้
แนวทางการแก้ไข
1. ดาเนินการพัฒนาศักยภาพส่ วนบุคคลโดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก และสอบถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ จากทางอาจารย์ประจาวิชา
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2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
3. เพิ่มการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น
เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ที่ใช้ในกิจกรรม (KM TOOL)
ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice, การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After
action review, การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสาเร็จ : Retrospect, เพื่อนช่วยเพื่อน : Peer Assist, การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ : Action Learning, การสอนงาน : Coaching, การเป็นพี่เลี้ยง : Mentoring
ความท้าทายในการดาเนินกิจกรรมในอนาคต
จากการดาเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความท้าทายต่อไป คือ การเข้าไปดาเนินกิจกรรมร่วมในด้านการบูรณาการร่วม
ระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาลาว และนักศึกษาญี่ปุ่น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลการดาเนินงาน
จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเข้าสู่การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ทาให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหมู่นักศึกษา หรืออาจารย์มีค วามสาคัญ
อย่างมาก เพราะจะเป็นการระดมความคิดเพื่อที่จะทาให้กิจกรรมนั้น ๆ สาเร็จลุล่วง ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั้นปีต่อไปสามารถดาเนิการต่อยอดจากผลงานการออกแบบในด้านของ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันใน
รูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้นดังนั้นความท้าทายต่อไป ดังนี้คือ
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล
2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน
3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพื่อนบ้าน
4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดสู่การค้า
5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา
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บทสรุป
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณา
การโดยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการทางานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มของผู้นานักศึกษาโดยมี
อาจารย์เป็นผู้คอยเสนอแนะ ทาให้เกิดโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการออกแบบ สู่การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้ อย จั งหวัดระยอง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ ไปกับ
ปฏิบัติงานจริง จากโจทย์จริงภายในชุมชน โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่เป็นของตนเอง หรืออาจได้รับ
โจทย์ที่ต้องทางานโดยการใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ (KM TOOL) เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง โดยจากการ
จัดโครงการดังกล่าว ทาให้ทางชุมชน ได้รับการออกแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถนาไปผลิตจริงและ
นาไปสู่การขับเคลือนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถ
นาไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการทางานแบบเป็นกลุ่ม โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพื่อนามา
ประยุกต์ในเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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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
คาสาคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบูรณาการ เศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีด้านการออกแบบ ความยั่งยืน

บทนา
วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะเป็น
การจัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาภายในชั้นใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้
คะแนนเมื่อนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นงานตามโจทย์เสร็จสิ้นโดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัว
นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ในด้านเดียว โดยที่ตัวนักศึกษาเองไม่เคยทางานแบบมีประสบการณ์จริง
ซึ่งต่อมาทางนักศึกษาของทางคณะ ได้พบว่ าวิธีในการสอนดังกล่าว ในบางครั้งอาจไม่สามารถนาไปใช้ใน
สถานประกอบการได้จริง เพราะเนื่องด้วยผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบมานั้น ตอบโจทย์แต่เพียงผู้สอนอย่างเดียว
ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ผู้ซื้อในตลาดเลย เพราะ “สินค้าที่ขายได้นั้นบางครั้งไม่จาเป็นต้องมี
ความสวยงามเสมอไป แต่ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง”
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยระดมความคิด
กับ ทางนั กศึ ก ษา โดยการจั ดเป็ น กิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้โ ดยอาศัย การใช้ เครื่ องมื อ (KM TOOL) มาเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทีม และการรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม และมีการนารูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ากับสภาพ
ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือสังคม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับตัว
นักศึกษา รวมถึงยังเป็นการพัฒนาและถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบจากนักศึกษาของทางคณะให้กับ
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคือ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง

วิธีการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานที่ได้ดาเนินตามหลัก( PDCA)
มีชั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
Plan (การวางแผน)
ในขั้นตอนการวางแผนนี้ได้แบ่งเป็น 3 แนวทางประกอบด้วย
1. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจากชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัด
ระยอง มาสู่บทเรียนโดย ให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้มาไปสู่การพัฒนาชุมชนและนาผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน
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2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยได้น าชุมชน ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง โดยใช้การบริการ
วิชาการโดยอาจารย์ภายในคณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะนานักศึกษาลงพื้นที่จริงในชุมชน
3. จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นชุมชนและผลที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผน ดังนี้
1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา
1.1 ความต้องการของนักศึกษา
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเริ่มกระบวนการใน
เบื้องต้นพบว่า นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานที่จริงผสมผสาน
กับการเรียนรู้ร่วมกับการนาทฤษฎีประยุกต์
1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา
การที่จะนานักศึกษาเข้าสู่พื้นที่จริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียนการสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ทั้งนี้
ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรมได้แก่ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4
2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน
ในการจะทาโครงการสิ่งที่สาคัญส่วนหนึ่ง คือการลงพื้นที่สารวจความพร้อมของชุมชน เนื่องจากรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบมานอกจากจะตรงตามความต้องการของชุมชน ยังต้องสามารถผลิตได้จริงตาม
งบประมาณที่ผู้ประกอบการแต่ละคนมี เพราะถ้าเกินงบประมาณผลงานที่นักศึกษาออกแบบ ก็จะได้ได้ลงสู่ตลาด
จริง
3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่ส อดรับการพัฒ นาประเทศในด้านวิช าชีพบน
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม บริการงานวิชาการและการศึกษาที่
มีแนวคิดเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิส ระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯยังมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็นสั งคมผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร มี ส าขาการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิชาชีพที่ดาเนินงานสอดรับกับความต้องการ
ของชุมชน
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Do (การปฏิบัติ)
ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี้
1. ตัวแทนของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน โดยมี อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาคอยช่วยให้คาปรึกษาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งนี้

ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา
2. ตัวแทนของแต่ละสาขาวิชานาข้อสรุปที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปถ่ายทอด
ต่อให้กับเพื่อนักศึกษาของตนเองในแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการดาเนิน
กิจกรรมในขั้นต่อไป
3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้าน สินค้าบรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้นถิ่น
และสภาพพื้นที่ภายในชุมชน เพื่อนามาทาการแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์จริงจากพื้นที่
4. ดาเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนนาผลงานไป
นาเสนอที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
5. นักศึกษาลงพื้นที่จริงที่ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิชาไปเป็นที่
ปรึกษา
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ภาพที่ 2 นักศึกษาลงพื้นที่จริงภายในชุมชน
6. ให้นักศึกษานาเสนอผลงานการออกแบบในด้านบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการในชุมชนผู้เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้น

ภาพที่ 3 นักศึกษานาเสนอผลงานที่ได้ผ่านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ
7. ให้นักศึกษาดาเนินการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามคาแนะนาของเจ้าของสินค้า
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ภาพที่ 4 นักศึกษาดาเนินการแก้ไขต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตามคาแนะนาของผู้ประกอบการ
8. มีการจัดการแลกเปลี้ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคและแนวทางต่าง ๆ ในการ
ออกแบบผลงานโดยนักศึกษาที่มีความชานาญในแต่ละการออกแบบประเภทสินค้า
9. หลั ง จากการแก้ ไ ขเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย นั ก ศึ ก ษาได้ น าผลงานต่ า ง ๆ มาน าเสนอในรู ป แบบการจั ด
นิทรรศการ
10. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือดาเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับทางชุมชนเพื่อนาไปใช้ใน
การผลิตจริง
Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน)
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้
1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถต่อยอด
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละคน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการในชุมชน
3. การที่ผลงานของนักศึกษาได้ถูกนาไปใช้จริง ทั้งภายในชุมชนและการค้าขาย
4. นักศึกษานาผลงานที่สาเร็จแล้วมานาเสนอ ให้อาจารย์ประจาวิชาดูในชั้นเรียน หลังจากเสร็จกิจกรรม
Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ)
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้านของการบริการวิชาการและการพัฒนา
ชุมชน
2. นักศึกษานาโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพื่อไปปรับเป็นหัวข้อในการทาวิจัยในรายวิช าการทาสาร
นิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาข้อมูลต่าง ๆ
3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพื่อนามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การปรับปรุงการสอน หรือการนาไปสู่
งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนารูปแบบของการเรียนต่อไป
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่า จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าตัวแทน
นักศึกษา กับทางอาจารย์ผู้สอน หากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา
1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานที่จริงแล้ว ยังเป็น
การทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง
1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ้นและนาไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถนาไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.7 นักศึกษาสามารถนาแนวทางนี้สู้การต่อยอดในอาชีพอิสระ
2. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ
2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ
2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็นที่รู้จักของสังคมซึ่งจะนาไปสู่ชื่อเสียง
2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พึ่งของชุมชน
2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่ น ค่ายอาสา การวิจัย การ
บริการวิชาการ เครื่องข่ายองค์กรท้องถิ่น
3. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น
3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมทางานเพิ่มเติม
3.2 ประหยัดงบประมาณดาเนินงานทาให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์
3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการทางาน
4. ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้นาชุมชน
4.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
4.2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม
4.3 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย
4.4 ได้เป็นผู้กาหนดงานตามความต้องการของตนเอง
5. นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการทากิจกรรม
ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์สินค้าระลึกในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ข้าว บรรจุภัณฑ์ขนมจาก
บรรจุภัณฑ์น้าพริกต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ยาสมุนไพร เป็นต้น
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1) ความมุ่งมั่น และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
สาขาสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีความร่วมแรงร่วมใจในการทางานเพื่อสังคมอั นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากสารวจพบว่าร้อยละ 98
ของนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการและสนั บ สนุ น การเรี ย นในรู ป แบบที่ น าเสนอใหม่ นี้ และด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งเต็ ม
ความสามารถทาให้งานสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หากขยายความจากผู้
ที่ต้องการเรี ยนรูป แบบเดิมเนื่ องจากนั กศึกษาในส่ วนนั้นมีภ าระด้านการทางานเพื่อหาเลี้ ยงครอบครัวหรือไม่
สามารถลางานได้
2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดั งนั้นการ
ดาเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผู้ ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางดาเนินการ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนหากเป็นการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
นอกจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็ให้การเอื้อเฟื้อเวลาและอุทิศตนเพื่ อความช่วยเหลือหากเป็นประโยชน์และ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเช่นกัน
3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถิ่น
ผู้ประสานงานและองค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั้งใน
ด้านของการให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ
4) กลุ่มอาชีพชุมชน
จากความต้องการการพัฒ นาตนเองของกลุ่ มอาชี พจึงนามาสู่ การให้ ข้ อมูล เชิงลึ กที่เป็นประโยชน์ต่ อ
นักศึกษารวมถึง กลุ่มอาชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษาเป็นขวัญและกาลังใจในค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนพัฒนา นอกจากนั้นกลุ่มอาชีพยั งเปรียบเสมือนครูผู้ชี้แนวทางให้
ข้อมูลเช่นกัน

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ออกเป็นที่ประจักษ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประสานงานอย่างไรก็ดี
ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี้
1. ศักยภาพของนั กศึก ษาแต่ล ะคนไม่เท่ากัน ทาให้ งานที่ออกมายัง ไม่เป็นที่น่ าพอใจของผู้ ส อนถึงแม้
ผู้ประกอบการจะยอมรับในผลงานนั้น
2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกทาให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนทาให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น
3. กลุ่มอาชีพให้เวลาหลังจากการพบปะกัน น้อยเกินไป
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4. นักศึกษายังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเท่าที่ควรทาให้นักศึกษาออกแบบตามอารมณ์ทาให้ผู้สอนต้องชี้แจง
เพิ่มเติมทาให้ต้องเพิ่มเวลาสอนส่งผลให้ความเข้มข้นในการตรวจงานลดลง
แนวทางการแก้ไข
1. ดาเนินการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลโดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก และสอบถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ จากทางอาจารย์ประจาวิชา
2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น
เครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ที่ใช้ในกิจกรรม (KM TOOL)
ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice, การทบทวนหลั งปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After
action review, การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสาเร็จ : Retrospect, เพื่อนช่วยเพื่อน : Peer Assist, การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ : Action Learning, การสอนงาน : Coaching, การเป็นพี่เลี้ยง : Mentoring

สรุป
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้โดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเข้าสู่ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ทาให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภายในหมู่นักศึกษา หรืออาจารย์มี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นการระดมความคิดเพื่อที่จะทาให้กิจกรรมนั้น ๆ สาเร็จลุล่วง ได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั้นปีต่อไปสามารถดาเนิการต่อยอดจากผลงานการออกแบบในด้านของ
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นการแข่งขันใน
รูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น ดังนั้นความท้าทายต่อไป ดังนี้คือ
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถสื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล
2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน
3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพื่อนบ้าน
4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดสู่การค้า
5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา

บรรณานุกรม
นางสาวชยาณี แหยมเจริญ และคณะ. 2560. “โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อ
สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความพอเพียง” จาก http:/
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บทสรุป
หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด เป็นโครงงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด เพื่อนาหุ่นยนต์มาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า
เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด และเป็นการลดความสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยหุ่นยนต์มีระบบขับเคลื่อน ชุดแขนกล
และปื นยิ งแรงดัน น้ าที่ส ามารถทางานโดยการควบคุมด้วยรีโ มทคอลโทรลแบบมีส ายที่ส ามารถควบคุมระบบ
ขับเคลื่อน ชุดแขนกลและปืนยิงแรงดันน้า เมื่อผู้ควบคุมต้องการสั่งการทางานต่าง ๆ ของระบบหุ่นยนต์สามารถ
สั่งงานผ่านรีโมทคอลโทรลได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยระบบจะมีไฟสัญญาณเพื่อแสดงสถานะพร้อมทางานของปืน
ยิงแรงดันน้า และจะมีสัญญาณภาพส่งมายังผู้ควบคุม ณ บริเวณที่ปลอดภัย
ผลจากการทดลองพบว่ าหุ่ น ยนต์ เ ก็ บ กู้ แ ละท าลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด นั้ น สามารถช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ
เจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด ได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น และยังลดต้นทุน
ในการนาเข้าของหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ เพื่อนามาใช้ในระหว่างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คาสาคัญ : 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

บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะการวางระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และในหลายพื้นที่ ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ชุดเก็บ
กู้และทาลายวัตถุระเบิดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดั งกล่าว ในขณะที่ทาการเก็บกู้วัตถุระเบิดแต่ละครั้ง
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติมีความเสี่ ย งอัน ตรายสู งในการเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งอาจเกิดการสู ญเสี ยได้ทุกขณะ จึงทาให้
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจแทนมนุษย์ได้ เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้ าที่
ในขณะปฏิบัติภารกิจ
หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดเป็นทางเลือกหนึ่งของหน่วยงานและองค์กร ที่นามาช่วยลดความเสี่ยง
ของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน แต่ด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูงและงบประมาณในการจัดหาที่จากัด จึง
ทาให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบั ติงานของหน่ วยเก็บ กู้และทาลายวัตถุระเบิดในกองกากับการ 8 กองบังคับการฝึ กพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด แต่หุ่นยนต์ที่ถูกประดิษฐ์
ขึ้นนั้นมีระบบการควบคุมด้วยรีโมทแบบปุ่มกดซึ่งไม่สามารถปรับความเร็วการบังคับของทิศทางได้และมีขนาดใหญ่
ทาให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
ดังนั้น ด้วยความร่ว มมือของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศได้ร่ว มมือกับ
เจ้าหน้าที่หน่วย EOD กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดขึ้น ซึ่งได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่ อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บกู้และทาลาย
วัตถุระเบิดภายใต้งบประมาณที่จากัด แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถเทียบเท่าหุ่นยนต์ซึ่งมีราคาแพงและ
นาเข้าจากต่างประเทศ

วิธีการดาเนินงาน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการรวบรวมความรู้จากผู้เชียวชาญทางด้านการ
สร้ า งและพั ฒ นาหุ่ น ยนต์ ห น่ ว ยงาน EOD (Explosive Ordnance Disposal) เพื่ อ น าความรู้ ม าต่ อ ยอดด้ ว ย
เทคโนโลยีนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบควบคุมการทางานของหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลาย
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วัตถุระเบิด ด้วยกระบวนการสั่งงานผ่านรีโมทคอลโทรลได้ในระยะที่ปลอดภัย โดยระบบจะมีไฟสัญญาณเพื่อแสดง
สถานะพร้อมทางานของปืนยิงแรงดันน้า และจะมีสัญญาณภาพส่งมายังผู้ควบคุม ณ บริเวณที่ปลอดภัย ผู้วิจัยได้
ดาเนินการพัฒนาและสร้างระบบตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
จากการศึกษาข้อมูลระบบหุ่นยนต์ พบว่าหุ่นยนต์ที่มีใช้อยู่ต้องใช้รีโมทแบบปุ่มกดและมีสายไฟหลายเส้นเพื่อ
บังคับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานและไม่สามารถปรับความเร็วจากการกดปุ่ม
ได้เพียงครั้งเดียวและหุ่นยนต์ยังไม่มีระบบทาลายวัตถุระเบิดและแขนกลที่สามารถหยิบจับวัตถุได้ จึงทาให้เกิด
ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2. ขั้นตอนการกาหนดปัญหาและความต้องการของระบบ
จากปัญหาการใช้งานของระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดแบบทั่วไป สามารถระบุประเด็นสิ่ง
ที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1) ประเด็นปัญหา
- หุ่นยนต์ต้องใช้รีโมทแบบปุ่มกด
- มีขีดจากัดในการควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์
- ไม่มีระบบทาลายวัตถุระเบิดและแขนกล
2) ความต้องการของระบบ สามารถระบุความต้องการของกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ดังนี้
- ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ArduinoBoard Mega 2560 สาหรับเป็นหน่วยประมวลผล
กลางของระบบ
- ชุดรีโมทคอลโทรลแบบมีสายโดยประยุกต์ใช้ JoyStick PlayStation 2
- จอแสดงผล LED และกล้องมองหลังของรถยนต์แบบวัดระยะได้ ใช้สาหรับแสดงผลต่างๆ
- บอร์ดควบคุมความเร็ วและทิศทางของมอเตอร์ ใช้ส าหรับควบคุม การขับเคลื่อนของ
หุ่นยนต์
- อุปกรณ์ตัดต่อวงจร RelayBoard 12 โวลต์ 4 ช่องสัญญาณ เพื่อใช้ในการจุดฉนวนให้ปืน
ยิงน้าแรงดันสูงทางานและใช้สลับกล้องมองหลังของรถยนต์
3. การออกแบบ
ระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดมีการควบคุมระบบทั้งหมดผ่านรีโมทคอลโทรล ในการควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบอิสระ จะมีกล้องมองหลังของรถยนต์ติดอยู่กับด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อใช้แสดงผล
มายังจอภาพแอลอีดีของผู้ใช้งาน โดยหุ่นยนต์จะติดตั้งชุดแขนกลและปืนยิงน้าแรงดันสูง เพื่อใช้ในการเก็บกู้และ
ทาลายวัตถุระเบิดผ่านรีโมทคอนโทรลทั้งหมด โดยแสดงภาพรวมและรายละเอียดจากผังบริบท แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
การออกแบบระบบทางด้านฮาร์ดแวร์โดยมีโครงสร้างฮาร์ดแวร์ที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ
แสดงดังภาพที่ 2
12

12

12
C
B
A
Arduino

4

ภาพที่ 2 โครงสร้างระบบหุ่นยนต์ด้านฮาร์ดแวร์
4. การพัฒนาระบบด้านซอฟต์แวร์ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
การทางานของระบบทางด้านซอฟต์แวร์ ขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาระบบทางด้านซอฟต์แวร์
เป็นขบวนการแสดงผลของระบบการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้าและการสลับกล้องของหุ่นยนต์
ซึ่งเป็น การบังคับรี โมทคอลโทรลจากผู้ใช้งานในการกาหนดคาสั่ งต่าง ๆ และมีแสดงสั ญญาณภาพมาแสดงยัง
จอมอนิเตอร์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงระดับในการยิงปืนแรงดันน้าและแสดงภาพในขณะขับเคลื่อนหุ่ นยนต์ การ
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กาหนดเงื่อนไขของระบบซึ่งจะประกอบด้วยระบบขับเคลื่อน ได้แก่ การปรับระดับความเร็วและการบังคับทิศทาง
อย่างอิสระ ระบบชุดแขนกล ปืนยิงแรงดันน้าและการสลับกล้อง
ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ผู้ใช้งานทาการเลื่อนปุ่มของรีโมทตามคาสั่งที่ต้องการ โดยการเลื่อนปุ่มบังคับ
บนรีโมทได้อย่างอิสระเพื่อทาการบังคับหุ่นยนต์ แสดงดังภาพ
กล้ อง
1 กล้ อง

หมุนออกแขนกล B

หมุนเข้ าแขนกล B

R1
R2

ภาพที่ 3 เลื่อนปุ่มรีโมทอย่างอิสระ
เพื่อบังคับหุ่นยนต์

หมุนออกแขนกล B

L1
L2

หมุนเข้ าแขนกล A

ภาพที่ 4 การกดปุ่มรีโมทบังคับมอเตอร์แขนกล

หมุนออก

หมุนออก

หมุนเข้ า

หมุนเข้ า

ภาพที่ 5 การกดปุ่มของรีโมทเพื่อยิงปืนแรงดันน้า

ภาพที่ 6 ปุ่มรีโมทบังคับมอเตอร์แขนกล B

Pin 9
Pin 10
Pin 11
Pin 12

ภาพที่ 7 การเชื่อมต่อของบอร์ดประมวลผลกลางกับบอร์ดมอเตอร์ไดรเวอร์

Pin 36
Pin 37

4

ภาพที่ 8 การเชื่อมต่อของบอร์ดประมวลผลกลางกับบอร์ดรีเลย์
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ภาพที่ 9 ภาพรวมหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด

ภาพที่ 10 บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ภายใน

ภาพที่ 11 หลอดไฟแสดงสถานะปืนยิงแรงดันน้า

ภาพที่ 12 สวิตซ์ไฟเปิดและปิดระบบควบคุม

ภาพที่ 13 กล้องมองหลังรถยนต์

ภาพที่ 14 กล้องมองหลังรถยนต์
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5. ประเมินผลการทางานของระบบ
นักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ ด้ว ยการสาธิตและทดสอบระบบร่ว มกับเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อวัดประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของระบบควบคุมทั้งหมด และ โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานจริงของกองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน อาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 11 คน สรุปผลการประเมินได้ดังตารางที่ 1
ธ
/ ู

็ ู
ู
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x̄

SD

1.
1.1 วัสดุอปุ กรณ์มคี วามแข็งแรงคงทน
1.2 ขนาดและน้ าหนักของหุ่ นยนต์มคี วามเหมาะสม
2.
ใ
2.1 ควบคุมทิศทางของหุ่ นยนต์ได้อย่างอิสระผ่านรี โมทคอลโทรล
2.2 หุ่ นยนต์สามารถปรับความเร็ วได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 สามารถควบคุมแขนกลให้หยิบหรื อจับวัตถุ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ปื นยิงแรงดันน้ ามีประสิ ทธิ ในการยิงทีแ่ ม่นยา
2.5 ความจุของแบตเตอรี่ เพียงพอต่อการใช้งาน
2.6 ความปลอดภัยของหุ่ นยนต์ตอ่ การใช้งาน
3.
ใ
3.1 หุ่ นยนต์มปี ระโยชน์ตอ่ การใช้งานของเจ้าหน้าที่
3.2 ใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบงาน

4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3.91 0.54
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3
4
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4
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4
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5
4

5
5
4
4
5
5

4.73
4.36
4.36
4.82
4.45
4.55

0.47
0.50
0.50
0.40
0.82
0.52

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4.91 0.30
5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4.64 0.50
4.43 0.13

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด
โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

ผลและการอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด โดยสามารถควบคุมการทางานต่างๆ ผ่านรีโมทคอลโทรล ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมระบบขับเคลื่อน ระบบแขนกล ปืนยิงแรงดันน้าและการสลับกล้องรถยนต์ โดยส่งสัญญาณภาพ
มายังจอมินิเตอร์ที่อยู่กับผู้ควบคุมหุ่นยนต์และมีสถานะการทางานของปืนยิงแรงดันน้าขณะพร้อมใช้งานผ่าน
หลอดไฟ LED
การทดลองระบบหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดนั้นคณะผู้วิจัยได้ทาการสร้างการควบคุมของรีโมท
คอลโทรลแบบไร้สาย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสะดวกต่อการใช้งานของระบบหุ่นยนต์ สาหรับลักษณะของ
หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด ดังภาพ
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ภาพที่ 15 ลักษณะของหุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด

ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ EOD ร่วมทดสอบและประเมินระบบ
หุ่นยนต์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดได้ผ่านการทดสอบและทดลองใช้งานพบว่า ระบบควบคุมหุ่นยนต์เก็บ
กู้และทาลายวัตถุระเบิดโดยการใช้รีโมทคอลโทรลในการบังคับหุ่นยนต์ ได้ทั้งการควบคุมแบบใช้สายและควบคุม
แบบไร้สายพบว่าระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานจริงต่อเจ้าหน้าที่เก็บกู้
วัตถุระเบิดของหน่วยงาน EOD ตามคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถน าจอยสติ ก (JoyStick PlayStation 2)มาดั ด แปลงให้ เ ป็ นรี โ มทคอลโทรลระบบหุ่ น ยนต์
ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านสายรีโมทคอลโทรลสาหรับควบคุมระบบหุ่นยนต์เนื่องจากจอยสติกมีความอิสระใน
การบังคับทิศทางและการใช้งาน โดยใช้สายแลนชนิด CAT5E เป็นสายในการส่งสัญญาณไปยังบอร์ด
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Arduino Mega 2560 เพื่อประมวลผลและส่ งค่าสั ญญาณไปยังมอเตอร์ไดรเวอร์ให้ ทาการควบคุม
ทิศทางหรือความเร็วของมอเตอร์เกียร์และอุปกรณ์อื่นๆ
2. สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อน โดยการโยกปุ่มรีโมทได้อย่างอิสระ ทั้งเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง
เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถอยหลังเลี้ยวซ้าย ถอยหลังเลี้ยวขวา หมุนรอบตัวเองด้านซ้าย หมุนรอบตัวเอง
ด้านขวา
3. สามารถสั่งควบคุมระบบแขนกลด้วยรีโมท โดยการกดปุ่ม R1,L1 เพื่อควบคุมมอเตอร์ B และปุ่ม
R2,L2 เพื่อควบคุมมอเตอร์ A หากต้องการหยิบจับหรือปล่อยวัตถุต้องสงสัยต้องกดปุ่มลูกศรซ้ายและ
ขวา
4. สามารถควบคุมปืนยิงแรงดันน้าด้วยรีโมท โดยการกดปุ่ม X และ SELECT พร้อมกัน เพื่อทาการส่ง
สัญญาณไปยังบอร์ดรีเลย์ให้จุดฉนวนปืนยิงแรงดันน้า
5. สามารถควบคุมการการใช้งานของกล้องวงจรเพื่อดูภาพวั ตถุระเบิดโดยการควบคุมการสลับกล้องด้วย
รีโมท เพื่อทาการสลับสัญญาณภาพให้เป็นกล้อง 1 หรือกล้อง 2 ซึ่งจะมีสัญญาณจากรีโมทคอลโทรล
ส่งไปยังบอร์ดรีเลย์ 4 ช่องสัญญาณ ใช้ในการสลับสัญญาณภาพตามความต้องการของผู้ใช้งาน
6. สามารถใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะ ที่ได้ทาการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ด้านหน้าของหุ่นยนต์ เพื่อทา
การตรวจวัดระยะของวัตถุที่อยู่บริเวณด้านหน้าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะได้รับค่าจากการสะท้อนของ
วั ต ถุ ใ นระยะที่ ผู้ ใ ช้ ง านก าหนดไว้ เ ซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด ระยะสามารถส่ ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อลไปยั ง
ไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอนโทรเลอร์สั่งการให้บอร์ดมอเตอร์ไดรเวอร์ส่งค่าสัญญาณให้มอเตอร์
เกียร์หยุดการทางาน ทาให้หุ่นยนต์ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ยังคงถอยหลังและบังคับได้อย่าง
ปกติ
จากผลการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์
เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดดังกล่าว ทาให้หน่วยเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิดในกองกากับการ 8 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ยอมรับและเห็นถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์การใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชนอย่างปลอดภัย
ต่อชีวิต

ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. จากผลของการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาต่อด้วยกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากงานที่ปฏิบัติ
จริ ง ของหน่ ว ยงาน EOD (Explosive Ordnance Disposal) สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาแล้ ว
สรุปผลกาหนดความต้องการสาหรับพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ร่วมกันกับนักศึกษาอีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลให้
คาปรึกษาตลอดการพัฒนาระบบและร่วมทดสอบการใช้งานระบบควบคุมหุ่นยนต์ และประเมินการทางานของ
ระบบเพื่อนามาปรับปรุงให้ตรงกับรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ EOD นาไปปฏิบัติใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน
2. นักศึกษาสามารถเข้าไปมีส่ วนร่ ว มกับการพัฒ นาต่อยอดเทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติ
ภารกิจต่อของหน่วยงานได้จริง
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ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1. การท างานส่ ว นการควบคุ มการขั บ เคลื่ อนหุ่ น ยนต์ ช่ ว งทดสอบช่ ว งแรกการท างานส่ ว นของการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถปรับระดับความเร็วของหุ่นยนต์ได้ แก้ปัญหาโดยเพิ่มคาสั่งในการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการ
ปรับระดับความเร็วของหุ่นยนต์
2. ปัญหาในการควบคุมระบบบางครั้งมีสัญญาณรบกวนจากบอร์ด Arduino ในขณะที่มีการส่งสัญญาณ
ภาพมายังจอมอนิเตอร์ที่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนสายสัญญาณภาพจากสายสัญญาณธรรมดามาเป็นสายที่
มีฉนวนห่อหุ้ม
3. การทางานส่วนการควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ บางครั้งหุ่นยนต์เกิดการกระตุกในขณะไม่ได้บังคับ
รีโมทคอลโทรล แก้ปัญหาโดยนาตัวเก็บประจุ (Capacitor) มาต่อคร่อมในรีโมทคอลโทรล

สรุป
หุ่ น ยนต์เ ก็บ กู้และทาลายวัตถุร ะเบิด มีการท างานผ่ า นระบบควบคุม หุ่ นยนต์ ด้ว ยการทางานแบบ 2
รูปแบบ คือ สามารถควบคุมผ่านรีโมทแบบใช้สายและแบบไร้ส ายได้ โดยเป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการ
แลกเปลี่ย นความรู้ ระหว่างหน่ วยงาน EOD และสถาบันการศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
ห้องเรียนนาไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานเพื่อการใช้ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานได้จริงของ
หน่วยงาน จากการดาเนินงานพบว่าหน่วยงาน EOD ของกองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความร่วมมือกับการ
ให้ข้อมูล การทดสอบ การประเมินผลของระบบเป็นอย่างดี การแลกเปลี่ยนความรู้หน่วยงานและนักศึกษาทาให้
เกิดการนาองค์ความรู้ไปสู่ การพัฒนาระบบที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้หน่วยงาน
นาไปใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด
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บทสรุป
สาขาการแพทย์ แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่ งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยจากผู้รู้ หมอพื้นบ้าน ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
ไทย ให้ก้าวหน้าและยั่งยืน จากการที่นักศึกษาได้สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นบ้าน มีการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าได้ใช้ยางจากสาคู ทาใบหน้าให้ขาวนวล หลังจากกลับจากทาไร่ทานา ซึ่งทา
ให้ นักศึกษามีแนวคิดในการนาภูมิปั ญ ญาพื้นบ้ านมาพัฒ นาและสร้างมูล ค่า และการนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง โดยจากการศึกษาพัฒนาพบว่ายางสาคูมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์สาคัญใน
กระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้สีผิวหมองคล้า ทางผู้วิจัยจึงนาสารสกัดจากที่ผ่านการทดสอบ
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในรูปแบบโลชั่นบารุงผิว และมีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคง
ตัวของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการระคายเคือ งเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นการสร้าง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการนาภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

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
คาสาคัญ (Keywords) : สาคู (Sago, Metroxylon sagu), ไทโรซิเนส (Tyrosinase)

บทนา
สาคู (Metroxylon sagu Rottb.) วงศ์ARECACEAE จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งของภาคใต้
ส่วนต่างๆของสาคูสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลายประการโดยอาศัยภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เช่น
คนในชนบทใช้ใบสาคูเย็บเป็นจากสาหรับมุงหลังคาและกั้นฝาบ้าน เนื้อในของส่วนลาต้นใช้สาหรับเลี้ยงสัตว์ แป้ง
จากส่วนของลาต้นเป็นอาหารของมนุษย์และใช้ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใช้เป็นยารักษาโรคจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โดยใช้ยางจากสาคูรักษาเริม ทาใบหน้าให้ขาวนวลหรือรักษาสิว ฝ้า รากแขนงใช้รักษาอาการปวดศีรษะ ผล ใช้
รับประทานมีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อย สามารถลดความดันโลหิตสูงและรักษาอาการโรคเบาหวานได้ (นิพนธ์ , 2550)
และจุดประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการหาลู่ทางใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ว่าสามารถ
นามาพัฒนาเป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางเพื่อบารุงผิวขาวได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่นาส่วนลาต้น
หรือยางของปาล์มสาคูมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
ปัจจุบันเครื่องสาอางจากสารสกัดพืชสมุนไพรกาลังเป็น ที่นิยม สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจึงถูก
นามาศึกษาเป็นลาดับแรก ๆ เพื่อใช้คัดเลือกหาประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพรแล้วนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาวิธีการสกัดสารจากปาล์มสาคูเพื่อหาสารสาคัญทางด้าน
เภสัชวิทยาในส่วนต้นและส่วนยางของปาล์มสาคูเพื่อนาไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส หากพบว่าสารสกัด
ส่ ว นใดของปาล์ ม สาคูมี ฤทธิ์ใ นการยั บ ยั้ ง เอนไซม์ไทโรซิเ นสได้ ดี จะได้นาไปเป็ นข้อมู ล เบื้อ งต้นในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อบารุงผิวขาวต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการและวิธีการดาเนินการในอดีต
จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ กลุ่ ม ชาวพื้ น บ้ า น บ้ า นกะโสมเหนื อ ต.กะปาง ต าบลทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช การนาสาคูมาใช้ประโยชน์ซึ่งทางชุมชนมีการผลิตแป้งสาคู ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการ
นาส่วนอื่นของต้นสาคูมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางผู้อาวุโสในชุมชนที่มีประสบการณ์การใช้ยางสาคูได้ให้ข้อมูลว่าใน
อดีตชาวไร่ ชาวนา ใช้ยางสาคูในการนามาทาผิวหน้า เพื่อบารุงให้ผิวให้ขาวนวล แก้ฝ้า หลังจากการไปออกแดด
ดานา
กระบวนการที่ดาเนินการโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
1. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)
ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของสาคูเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพกับชาวบ้านและหมอพื้นบ้านชุมชนกะโสมเหนือ ทาให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเรื่องการนายางสาคู
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มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
2. ฐานความรู้บทเรียนและความสาเร็จ (Lesson Learned and Best Practices Databases)
จากการที่ผู้วิจัยผ่านการเรียนวิชาเคมี และวิชาพฤกษเคมีมาแล้วทาให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการสกัดสาร
และการทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์สาคัญในกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุ
ทาให้สีผิวหมองคล้า ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสกัดสารในรูปแบบต่างๆ โดยได้มีการป ฏิบัติ
จริง และมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแลในการสกัดทุกขั้นตอนได้ องค์ความรู้และแนวทางความสาเร็จที่เกิดจาก
การเรียนวิชาดังกล่าวจึงเป็นจุดเด่นที่สาคัญที่ทาให้ผู้จัดทาโครงการสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้
3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)
ในการดาเนิ น การครั้ ง นี้ ทางผู้ วิจั ย ได้เ รียนเชิญ อาจารย์ ช ฎาพร เกลี้ ยงจั น ทร์ อาจารย์ประจาสาขา
การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเนื่องจากอาจารย์
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องสาอาง ซึ่งสามารถให้คาแนะนาและคาปรึกษา รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์
ต่างๆแก่ผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนการดาเนินงานจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้งานดาเนินไป
ตามขึ้นตอน หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือแล้วในการสกัดสารทางผู้วิจัยมีปัญหาเรื่องตัวทาละลาย เนื่องจากการใช้ตัว
ทาละลายที่ไม่เหมาะสมทาให้สาคูไม่มีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทางอาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะนาให้ผู้วิจัยลด
ความเข้มข้นลง แต่ผลคือสาคูยังไม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะนาให้เปลี่ยนตัวทา
ละลายใหม่โดยใช้น้าเป็นตัวทาละลายซึ่งมีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และในการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นจากยาง
สาคูนั้น ทางผู้วิจัยมีปัญหาในการผลิตเนื้อโลชั่นซึ่งบางสูตรอาจจะหนืด และเหลวจนเกินไป จึงได้รับคาแนะนาใน
การปรับสูตรโลชั่นให้เหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
4. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) และการสอนงาน (Coaching)
ในการทางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และการ
ทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางผู้วิจัยไม่มีประสบการณ์ในการทดสอบในหัวข้อ
ดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษารุ่นพี่และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทาการประเมิน
คุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ คอยให้
คาแนะนา และช่วยเหลือการค้นหาอาสาสมัคร

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากการที่สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้นานวัตกรรมที่
เกิดขึ้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่น คือ สาคู เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคตเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด และพัฒนานักศึกษาให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใ นการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาการ
ทางานได้อย่างแท้จริง
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ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษาที่สามารถเปลี่ยนความรู้ทางด้านทฤษฎีมาสู่นวัตกรรมในรูปแบบ
ต่างได้ ซึ่งทางสาขาการแพทย์แผนไทยได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยซึ่ งเป็นการเรียนรู้ที่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและสืบสานภูมิ
ปัญญาไทย ให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การลงพื้นที่เพื่อสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้ าน กับผู้รู้ หมอพื้นบ้านใน
ช่วงแรกหมอพื้นบ้าน และชาวบ้าน มีความกังวลและไม่เชื่อมั่นในการพูดคุยเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา ทางอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในการเข้าไปคุยเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างหมอพื้นบ้าน
ชาวบ้าน และนักศึกษา

สรุป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มสาคูนั้นประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้งานที่มีคุณภาพและสามารถใช้
งานได้จริง ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และมีขั้นตอนที่ชัดเจน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้มีประสบการณ์และผู้ใ ช้งานจนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ
อย่างรวดเร็ว เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีของผู้วิจัยและผลงานที่เกิดจากการ
ดาเนินการ ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นนวัตกรรม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
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Development of database system for measuring, legends and beliefs,
to support the cultural tourism.
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นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

บทสรุป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่ง
ดีๆ รอบ ๆ ตัว เรื่องเล่าเร้าพลัง การสอนงาน การสร้างฐานความรู้ การทบทวนสรุปบทเรียน การเรียนรู้ร่วมกัน
หลังงานเสร็จ การประยุกต์ใช้ Intranet และ Web อีกทั้งใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System
development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ด้วย E-R Model และออกแบบรายงานที่
เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สร้างระบบจาลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม AppServ
2.5.10 ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทาให้มีการจัดเก็บข้อมูลวัด ตานานและความเชื่ออย่างเป็นระบบและ
มีโครงสร้าง ง่ายต่อการเข้าถึงอยู่ในรูปสื่อดิจิตอล เผยแพร่ได้กว้างไกลช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความ
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.
คาสาคัญ
ระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Key word
Database system Temple, Legends and Beliefs, Cultural Tourism

บทนา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มุ่งเน้ นให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวโดยมีการกาหนดในแผนพัฒนาของ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เรื่ อ งการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละวั ฒ นธรรม
มาตรฐานสากล ที่ ส ามารถสร้ า งอาชี พ และรายได้ ใ นพื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยการบั ญ ญั ติ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภท
ประวัติศาสตร์โบราณ ศาสนสถานและประเภทวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา ร วัด
เจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดวังตะวันตก เป็นต้น (แผนพัฒนาสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557)
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 1,800 ปี มีความสาคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ ง การปกครอง และศาสนา มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางพุ ท ธศาสนา มรดกทางวั ฒ น ธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม มีทั้งตานาน ความเชื่อและเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ตานานเป็นนิยายหรือเรื่องเล่า
ที่เล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนหาต้นตอไม่ได้ และมีเนื้อหาเพื่ออธิบายที่มาของสิ่งต่าง ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ
ที่คนในสมัยก่อนยังไม่สามารถเข้าใจได้ ตานานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตานานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ตานานเกี่ยวกับสถานที่ และตานานเกี่ยวกับบุคคล ตานานความเชื่อมักเป็นคาสอนตามหลักพุทธศาสนาถูกจัดเก็บ
ประวัติ เรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้ที่วัด และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลผู้สูงอายุ ยากต่อการเข้าถึง เพราะฉะนั้ นการจัดการ
ความรู้ที่อยู่ในผู้สูงอายุ จึงควรมีการจัดกิจกรรมการถอดความรู้และจัดเก็บในสื่อดิจิตอลเพื่อการแบ่งปัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและเผยแพร่ได้กว้างไกลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การ
พิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดระบบการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล การนาเอาเทคโนโลยีมาทาให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวาง
มากขึ้น ช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ทาให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว และช่วยประหยัดต้นทุน
ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ การมีเว็บไซต์สาหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โดยอาศัยการใช้ระบบ
เครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ เป็ น ตั ว สนั บ สนุ น เพื่ อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ปัจจุ บันได้พ บเห็ นการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ จานวนมาก (วนิดา บุตตะมา, 2555)
ผู้พัฒนาเป็นเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกาลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ตานาน ความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดนคศรีธรรม
ราช โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
นครศรีธ รรมราช ชุมชน ผู้สู งอายุ พระ ผู้น าศาสนา เพื่อให้ ออกแบบระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้ด้ว ย
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กระบวนการจัดการความรู้ (KM) นามาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วยกระบวนการ SDLC ในลักษณะ
ของฐานข้อมูลที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับตานานและความเชื่อของวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบอยู่ในสื่อดิจิตอลที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

วิธีการดาเนินการ
สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่
ศตวรรษที่ 21 เพื่อฝึ กบั ณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ โดยการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) ควบคู่กับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งมี
จุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไข หรือพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรโดยใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยนาเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ (KM Tools) มาใช้ ได้แก่
1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว (Appreciative Inquiring) ผู้พัฒนาระบบได้ร่วมงานกิจกรรมทางศาสนา
ที่วัด มักมีพระและผู้สูงอายุเล่าเรื่องราวในอดีต ตานานและความเชื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงเกิดความคิดวิเคราะห์ต่อ
ยอดเพื่อพัฒนาโครงงานในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผลจากการทา KM tools ทาให้ได้หัวข้อในการพัฒนาโครงงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) ได้จัดการความรู้ด้วยการเล่าเรื่องโดยพระผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในวันพระ
วันที่มีกิจกรรมทางศาสนา
ผลจากการทา KM tools สามารถสกัดความรู้เกี่ยวกับตานานและความเชื่อที่อยู่ในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ความความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เล่าเรื่อง
3. การสอนงาน (Coaching) มีการสอนงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดย
ใช้กระบวนการ SDLC โดยมีเนื้อหา (Content) ข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ อยู่ในระบบ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลจากการทา KM tools ทาให้ได้แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัดตานานและ
ความเชื่อที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ประสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ผู้พัฒนาได้รวบรวมข้อมูลตานานและความเชื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง ตานานและความเชื่อเข้าสู่ฐานความรู้หรือระบบฐานข้อมูลวัด ตานาน
และความเชื่อ
ผลจากการทา KM tools ได้ความรู้ประวัติวัด ตานานและความเชื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ง่ายต่อการเข้าถึง สะดวกต่อการเผยแพร่
5. การทบทวนสรุ ปบทเรีย น (After action review หรือ AAR) การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ร่วมกับ
ผู้สูงอายุ พระ ผู้นาชุมชน และอาจารย์ที่ปรึกษา ทบทวนการออกแบบระบบรวมถึงข้อมูล ตานานและความเชื่อ
เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เนื้อหา
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ผลจากการท า KM tools ได้ มี ก ารทวนสอบ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ กระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง เพิ่มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6. Intranet & Web มี ก ารออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล วั ด ต านานและความเชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมให้ สามารถทางานในลักษณะออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย สามารถเข้าถึงไ ด้ง่าย
สะดวก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้กว้างไกล
ผลจากการทา KM tools ทาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Model) ดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดง E-R ความสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ

ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างของเมนูหลัก

ภาพที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลตานานและความเชื่อ

ภาพที่ 5 แสดงการบันทึกข้อมูลวัด
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้สกัดและถอดความรู้จากผู้สูงอายุ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ไม่ให้สูญหาย
3. เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปให้ศึกษา
4. ได้ระบบฐานข้อมูลตานาน และความเชื่อของวัด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ
5. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1.ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2.ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สูงอายุในท้องถิ่น
3. ผู้พัฒนาระบบกาลังศึกษาอยู่สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ปัญหา และอุปสรรค
- ไม่มี -

สรุป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลวัด ตานานและความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน คณะสงฆ์ ผู้สู งอายุ โดยใช้
KM Tools ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้วย
การสอนแบบโครงงาน (project based) และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคม

บรรณานุกรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2557) แผนพัฒนาสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช.
วนิดา บุตตะมา.2555 . ความสาคัญของเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
https://www.gotoknow.org/posts/503459
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Data Dictionary
1. temple (ข้อมูลวัด)
ลาดับที่
ชื่อ Attribute
1
t_id
2
t_name
3
t_vill
4
t_subdis
5
t_district
6
t_sect
7
t_type
8
t_set
9
t_founder
10
t_territory
11
t_detail
12

t_believe

13
14
15
16

t_picture
t_picture1
t_picture2
t_picture3

2. holy (ข้อมูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute
1
h _id
2
h_name
3
h_believe
4
h_picture
5
h_Picture1
6
h_Picture2
7
h_Picture3
8
t_id

คาอธิบาย
รหัสวัด
ชื่อวัด
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
นิกาย
ประเภทวัด
วันที่ก่อตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
อาณาเขต
รายละเอียด
ประวัติวัด
เรื่องเล่า
ประวัติวัด
รูปภาพ
รูปภาพ1
รูปภาพ2
รูปภาพ3

ชนิดของข้อมูล
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Date
Text
Text
Text

ขนาด
3
30
3
20
20
20
10
30
30
250

Text

250

หมายเหตุ
PK

Attachment
Attachment
Attachment
Attachment

คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล ขนาด
รหัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Text
5
ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Text
40
ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Text
250
รูปภาพ
Attachment
รูปภาพ1
Attachment
รูปภาพ2
Attachment
รูปภาพ3
Attachment
รหัสวัด
Text
3

หมายเหตุ
PK

FK
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3. tradition (ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute คาอธิบาย
1
2
3
4

tra_id
tra_date
tra_name
tra_detail

รหัสประเพณีวัฒนธรรม
วันที่
ชื่อประเพณี
รายละเอียดของ
ประเพณี

4. Data (ผู้ให้ข้อมูล)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute คาอธิบาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

d_id
d_date
d_name
d_vill
d_subdis
d_district
d_provin
d_status
d_tel
d_email
d_line
d_picture

รหัสผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ
สกุล
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
สถานะ
เบอร์โทร
อีเมล
ไลน์
รูปภาพ

5. building (ข้อมูลปูชนียวัตถุ)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute
คาอธิบาย
1
b_id
รหัสปูชนียวัตถุ
2
b_name
ชื่อปูชนียวัตถุ
3
b_location
ตาแหน่งที่ตงั้
4
b_when
เกิดขึ้นเมื่อ
5
b_picture
รูปภาพ
6
b_picture1
รูปภาพ1
7
b_picture2
รูปภาพ2
8
b_picture3
รูปภาพ3
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ชนิดของข้อมูล ขนาด
Text
Date
Text
Text

3

ชนิดของข้อมูล
Text
Text
Text
Text
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment

PK

30
250

ชนิดของข้อมูล ขนาด
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Attachment

หมายเหตุ

3
30
30
3
20
20
50
20
10
30
30

ขนาด
5
50
50
50

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
PK
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ลาดับที่
9
10

ชื่อ Attribute
t_id
b_legend

คาอธิบาย
รหัสวัด
ตานานเกี่ยวกับ
ปูชนียวัตถุ

ชนิดของข้อมูล
Text
Text

6. list (รายการประเพณีวัฒนธรรม)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute
คาอธิบาย
1
t_id
รหัสวัด
2
tra_id
รหัสประเพณีวัฒนธรรม
4
detal
รายละเอียดประเพณี
5
li_picture
รูปภาพ
6
li_picture1
รูปภาพ1
7
li_Picture2
รูปภาพ2
8
li_picture3
รูปภาพ3
9
li_picture4
รูปภาพ4
10
li_legend
ตานานเกี่ยวกับประเพณี

ขนาด
3
250

ชนิดของข้อมูล
Text
Text
Text
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Text

7. legend (รายการตานานและความเชื่อ)
ลาดับที่ ชื่อ Attribute
คาอธิบาย ชนิดของข้อมูล
5
t_id
รหัสวัด
Text
6
d_id
รหัสผู้ให้ข้อมูล
Text
1
l_ legend
ตานาน
Text
2
l_believe
ความเชื่อ
Text
3
l_narrative
เรื่องเล่า
Text
4
l_type
ประเภท
Text

ขนาด
3
3
250

หมายเหตุ
FK

หมายเหตุ
PK
PK

250

ขนาด
3
3
250
250
250
20

หมายเหตุ
PK
PK
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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1
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2
นักศึกษา tan.montatip@gmail.com
3
นักศึกษา Ornwadee28493@gmail.com
4
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นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

บทสรุป
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อรองรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
และแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (2561 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอา
นวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
PAR) และใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่งดีๆรอบตัว เพื่อนช่วยเพื่อน ศึกษาดูงาน แหล่งผู้รู้ในองค์กร การเป็นพี่เลี้ยง
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาตรฐานเปรียบเทียบ Internet web การทบทวนหลังการปฏิบัติหรือถอดบทเรียน การ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น หลั ง งานเสร็ จ วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบฐานข้ อ มู ล โดยใช้ E-R Model โปรแกรม Adobe
Dreamweaver cs6 ในการออกแบบรายงาน สร้างระบบจาลองเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม AppServ 2.5.10 การ
พัฒนาระบบมีการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างง่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
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.
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง

บทนา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒ นาคุณภาพแหล่ งท่องเที่ย ว สิ น ค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ เ กิดความสมดุล และยั่งยืนนั้ น จังหวั ด
นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หลากหลาย ทั้ง
ทะเล ภูเขา ประเพณี วัฒนธรรม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยาน
แห่งชาติน้าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติน้าตกสี่ขีด เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ มีต้นน้าลาธาร
และพันธุ์ไม้ที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัด การทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว (ณรงค์ บุญสายขวัญ, 2547)
การท่ อ งเที่ ย วเชิง นิ เ วศ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในแหล่ ง ธรรมชาติ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่ งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่ว นร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกแห่งการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (บุญพา คาวิเศษณ์ , 2557) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขา
สูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาที่สาคัญ ได้แก่ เขาใหญ่ เขานันใหญ่ เขานันเมีย เขาเหล็ก เขา
ช่องลม และเขาใด เป็นต้น โดยมียอดสูงที่สุด คือ ยอดเขาใหญ่ โดยสูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้าทะเล
โดยเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้าลา
ธารที่สาคัญประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สาคัญและมีค่า ทั้งยังเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดเป็นจานวนมาก
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 อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง
อุทยานแห่งชาติเขานัน เป็นต้น มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจึงมี
ชุมชนอยู่ระหว่างภูเขาและเชิงเขาตอนกลางส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม
ประกอบด้วย ป่าไม้ น้าตก และลาธารที่ใสสะอาด เป็นแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้อาเภอที่อยู่ในเขตนี้ได้แก่อาเภอ พรหมคีรี ลานสกา ร่อนพิบูลย์
จุฬาภรณ์ และ กิ่งอาเภอนบพิตา (อโณทัย และคณะ, 2552)
2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก
เป็นที่ราบมีอณาเขตตั้งแต่เทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออกจนถึงชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย มีแม่น้าลาคลองที่มีต้นน้าบริเวณเทือกเขาลงสู่ทะเลหลายสายอยู่ตลอดทั้งปี และบางตอนเป็นป่าพรุ
ขนาดใหญ่เขตที่ราบนี้มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือสุดของจังหวัดและค่อยมีอาณาเขตกว้างขึ้ น เมื่อลงไปทางทิศใต้เหมาะ
สาหรับการทานาทาสวนเลี้ยงสัตว์และทาการประมง ชายฝั่งเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นเป็นที่ตั้งของอาเภอ ขน
อม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม (อโณทัย และคณะ, 2552)
3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก
มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูกมีอนาเขตจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไปทางตะวันตกต้นน้าจากเชิงเขาด้านนี้
ไหลลงสู่ทะเลอันดามันเป็นแม่น้าตรังและไหลลงสู่อ่าวไทย คือ แม่น้าตาปี นอกจากจะเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
แร่ธาตุแล้ว ยังมีการทาสวนยางพารามากที่สุดของจังหวัด อาเภอที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ อาเภอทุ่งสง อาเภอ
ฉวาง เขตที่ราบเชิงเขาด้านนี้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอ
ที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อาเภอพิปูน ฉวาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง บางขัน ถ้าพรรณรา นาบอน และกิ่งอาเภอช้างกลาง (อโณทัย
และคณะ, 2552)
การประยุกต์ใช้สารสนเทศช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จากแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้
บุคคลสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มีอิสระที่จะเลือกและกระทาการใดๆ
รวมถึงชุมชนและท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมออนไลน์ ใน
การดาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้ าที่การงานรวมไปถึ งความสามารถในการที่จะมีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากขึ้น โดยใช้ KM Tools ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่ง
สง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้พัฒนากาลังศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ KM Tools ร่วมกับหน่วยงาน
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อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้ได้ร ะบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่พักที่กิน ฯลฯ ให้การ
ดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างมี ร ะบบ ในการจั ดเก็บ ข้อ มู ล รวดเร็ ว และง่ ายต่ อการเข้ าถึ ง รวมทั้ง การรายงานผล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง แม่นยา และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ระบบที่ง่าย
สะดวก สาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบจึงได้
คิดริเริ่มที่จะพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มากที่สุด

วิธีการดาเนินการ
ผู้พัฒนาได้ใช้ KM Tools หลายรูปแบบร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอ
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยว ได้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มีรายละเอียดดังนี้
1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว : Appreciative Inquiring หรือสุนทรียสาธก ผู้พัฒนาระบบได้นา KM
Tools ร่วมกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งมีสายน้าที่ล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคน
ในอาเภอทุ่งสง อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ผู้พัฒนาระบบจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ระบบสารเทศในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
2. เพื่อนช่วยเพื่อน : Peer Assist เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องมาเล่าเรื่องหรือประสบการณ์จากการท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น ด้านสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่พัก ร้านอาหาร มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลให้
ค าแนะน าข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ น ต้ น จึ ง ได้ ข้ อ มู ล จากการเล่ า เรื่ อ งและประสบการณ์ เ พื่ อ น าไปออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
3. การศึกษาดูงาน (Study tour) หรือ สุนทรียทัศนา ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานอุทยาน
แห่งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
น้าตกโยง จึงได้เรียนรู้และประสบการณ์จริงของเจ้าหน้าที่โดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติงานจริงในสถาน
ท่องเที่ยวเข้าใจถึงปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนามาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
4. แหล่ งผู้ รู้ใ นองค์กร (Center of Excellence-CoE) ผู้ พัฒ นาระบบได้ส อบถามข้อมูล เพิ่มเติมและขอ
คาปรึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมาปรับใช้ในระบบสารเทศได้
เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์มีความน่าสนใจใน
การส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว มีการจัดระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา
การทางานร่วมกัน มีการกาหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว การจัดระเบียบจราจร การจัดการขยะ
การจัดการน้าเสีย ความสะอาดถูกหลักอนามัยของอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
5. พี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring) เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกโยง ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่ ง สง
จ.นครศรีธรรมราช ได้แนะนาวิธีการทางานในสถานที่ท่องเที่ยวและให้คาปรึกษาชี้แนะ ผู้พัฒนาระบบได้เกิดการ
เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนต่อยอดการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้รีวิวระบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติประเทศไทย เช่น
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรมทางน้าทางบก รีวิวภาพถ่าย วีดีโอของสถานที่ท่องเที่ยว ร้ านอาหารและที่
พัก เป็นต้น ผู้พัฒนาระบบได้นาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด
7. Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ ผู้พัฒนาศึกษาความเป็นไปได้และเปรี ยบเทียบจากงานวิจัย
เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น
ด้ า นข้ อ มู ล พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ด้ า นข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ย ว ด้านการจั ดหมวดหมู่ห น้ าหลักของระบบ รี วิว ภาพถ่าย ที่พัก ร้านอาหาร โดยจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภทของกิจกรรม ตามโปรแกรมท่องเที่ยว ตามโปรโมชั่นการท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบโดยมีการจั ดกลุ่ มข้อมูล ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น (ราณี
และคณะ, 2559; บุญพา, 2557; รัฐกานต์, 2557; ตรีเถกิงศักดิ,์ 2556; ชาญรงค์, 2555)
8. Intranet & Web ผู้ พั ฒ นาระบบมี ก ารออกแบบระบบให้ มี ก ารท างานในลั ก ษณะออนไลน์ ท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลในระบบตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อที่พัก ชื่อร้านอาหาร ชื่อกิจกรรม มีการรีวิว
ภาพถ่าย วีดีโอ ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
9. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน : After action review (AAR) มีการทบทวนสอบการ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วชิ ง นิ เ วศกั บ หน่ ว ยงานอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกโยง
นักท่องเที่ยว ผู้พัฒนาระบบ อาจารย์ ที่ปรึกษา ได้ทาระบบขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนที่การเดินทาง ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลที่พัก ข้อมูล
ร้านอาหาร รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ระบบที่สะดวก ผู้พัฒนาระบบได้นาความคิดเห็นจากเว็บ
บอร์ดนามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบให้ดีขึ้น
10. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสาเร็จ : Retrospect การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ผู้พัฒนาระบบได้ทราบถึงด้านความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทางด้านเนื้อหาของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการในด้านข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่ว นใหญ่ต้องการใช้บริการ ในด้านเนื้อหา รีวิว จากผู้ที่ไปท่องเที่ยวมาแล้ว กิจกรรม
รายละเอียดการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ผู้นาชุมชน นักศึกษาผู้พัฒนาระบบ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ KM Tools จากการศึกษาพบว่าได้ระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร สิ่งอานวยความสะดวก
รีวิวภาพถ่าย เป็นต้น โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล E-R Model ดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดง E-R model ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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. เพิ่มรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชน
3. สามารถเพิ่ ม จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดคุณภาพและสร้างมูลค่าแก่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ได้รับความร่วมมือและคาแนะนากับหน่วยงานอุทยานแห่ งชาติน้าตกโยง ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
3. นักศึกษามีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ปัญหา และอุปสรรค
- ไม่มี

สรุป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอดคล้ องกับแผนพั ฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างง่าย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สาเร็จ เกิดคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าแก่การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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สิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). สานักนายกรัฐมนตรี.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย. (2557-2561). กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร.
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ภาคผนวก
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Data Dictionary
ตารางสถานที่ (place)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล
1. pid
char
2. pname
varchar
3. pnumber
varchar
4. pmoo
varchar
5. pcitty
varchar
6. pdistrict
varchar
7. pprovince
varchar
8. ppost
char
9. pemail
varchar
10. ptel
char
11. pservice
int
12. p_picture1
tinyblob
13. p_picture2
tinyblob
14. p_picture3
tinyblob
ตารางที่พัก (hotel)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล
1. hid
char
2. hname
varchar
3. htype
varchar
4. hpservice
int
5. h_picture1
tinyblob
6. h_picture2
tinyblob
7. h_picture3
tinyblob
8.. pid
char
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ขนาดเขตข้อมูล
5
100
7
4
20
20
30
5
30
10
3

คาอธิบาย
รหัสสถานที่
ชื่อสถานที่
เลขที่
หมู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
e-mail
เบอร์โทร
ค่าบริการ
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3

หมายเหตุ
PK

ขนาดเขตข้อมูล
5
50
50
6

คาอธิบาย
รหัสที่พัก
ชื่อที่พัก
ประเภทที่พัก
ราคาที่พัก
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3
รหัสสถานที่

หมายเหตุ
PK

5

FK (place)
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ตารางการเดินทาง (route)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล
คาอธิบาย
หมายเหตุ
1. rid
char
5
รหัสการเดินทาง
PK
2. rmap
longblob
แผนทีก่ ารเดินทาง
รายละเอียดการ
3. rdetail
text
250
เดินทาง
4. pid
char
5
รหัสสถานที่
FK (place)
ตารางกิจกรรม (activities)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล
1. tid
char
5
2. tname
varchar
50
3. ttype
varchar
50
4. tseason
varchar
50
5. t_picture1
tinyblob
6. t_picture2
tinyblob
7. t_picture3
tinyblob
8. pid
char
5

คาอธิบาย
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
ประเภทกิจกรรม
ฤดูกาล
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3
รหัสสถานที่

ตารางร้านอาหาร (restaurant)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล
1. eid
char
5
2. ename
varchar
50
3. emenu
text
250
4. eprice
int
3
5. etel
char
10
6. e_picture1
tinyblob
7. e_picture2
tinyblob
8. e_picture3
tinyblob
9. pid
char
5

คาอธิบาย
รหัสร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหาร
เมนูอาหาร
ราคา
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3
รหัสสถานที่

หมายเหตุ
PK

FK (place)

หมายเหตุ
PK

FK (place)
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ตารางสิ่งอานวยความสะดวก (facilities)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล
1. eid

char

2. fdetail
3. f_picture1
4. f_picture2
5. f_picture3

text

5
200

tinyblob
tinyblob
tinyblob

คาอธิบาย
รหัสร้านอาหาร

หมายเหตุ
PK
(restaurant)

รายละเอียดสิ่ง
อานวยความ
สะดวก
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3

ตารางรีวิวภาพถ่าย (review)
ชนิด
ข้อมูล

ขนาดเขตข้อมูล

คาอธิบาย

1. vid

char

5

รหัสรีวิวภาพถ่าย

2. vid

char

5

ชื่อรีวิวภาพถ่าย

3. vdetail

text

250

tinyblob
tinyblob
tinyblob
tinyblob
tinyblob
char

5

ที่

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ชื่อ Attribute

v_picture1
v_picture2
v_picture3
v_picture4
v_picture5
pid

รายละเอียดรีวิว
ภาพถ่าย
รูปภาพ 1
รูปภาพ 2
รูปภาพ 3
รูปภาพ 4
รูปภาพ 5
รหัสสถานที่

หมายเหตุ
PK
(activities)
PK
(restaurant)

PK (place)

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ตารางรายการกิจกรรม (list)
ที่ ชื่อ Attribute ชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล คาอธิบาย
1. pid
char
5
รหัสสถานที่
tid
char
5
รหัสกิจกรรม
รายละเอียด
2. lfdetail
text
200
กิจกรรม
3. l_picture1
tinyblob
รูปภาพ 1
4. l_picture2
tinyblob
รูปภาพ 2
5. l_picture3
tinyblob
รูปภาพ 3

หมายเหตุ
PK (place)
PK(activities)
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402
Analysis and design of Management System of 402th Engineer Battalion
Community Welfare shop
กุลยา จันทร์เดช (Kullaya Chandet)1
ณัฐวุฒิ วัฒนานิล (Nattawut Wattananil)2
รุ่งอรุณ รัตนพันธ์ (Rungaroon Rattanaphun)3
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tonyliemnak)4
1
นักศึกษา clear1_1@hotmail.com
2
นักศึกษา khunrumejjj@gmail.com
3
นักศึกษา gun_poo@hotmail.com
4
อาจารย์ kan.kuakul@gmail.com
นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

บทสรุป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่
402 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายในร้าน งานซื้อขายสินค้า งานทะเบียนข้อมูลสมาชิก งานจัดการข้อมูลสินค้า
คงคลัง และมีการใช้ KM Tools ดังนี้ ค้นหาสิ่งดี ๆ รอบๆ ตัว การศึกษาดูงาน แหล่งผู้รู้ในองค์กร พี่เลี้ยง การสอน
งาน intranet & web การทบทวนหลังการปฏิบัติ การทบทวนสรุปบทเรียน การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จ และ
ใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ SDLC (System development Life Cycle) ในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบฐานข้อมูล E-R Model ออกแบบรายงานที่เหมาะสม โดยใช้โ ปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใช้สร้างระบบจาลองเซิร์ฟเวอร์และใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) ในการ
พัฒนาระบบ ทาให้มีการจัดเก็ บข้อมูลเป็นระบบ มีโครงสร้างง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการประมวลผลที่มีความ
ถูกต้อง และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน

Summary
Analysis and design of information systems for the management of the 4 0 2 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.
คาสาคัญ : สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน การบริหารจัดการ
Keywords : cooperative, Community Store, Management

บทนา
สหกรณ์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ประชาชนรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบกับการช่วยเหลื อของรัฐ สหกรณ์ เป็นชุมชนที่รวมกันเป็น
องค์การด้วยความสมัครใจและยึดถือหลักประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาสินค้ามาจาหน่ายแก่
สมาชิก หรือเพื่อให้สมาชิกประกอบการผลิตกรรมเพื่อจาหน่าย หรือจัดการขายผลิตผลของสมาชิกหรือจัดหาทุนให้
สมาชิกกู้ยืมหรือรวมวัตถุประสงค์เหล่านี้เข้าด้วยกันและในขณะเดียวกันก็เฉลี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
นี้ให้แก่สมาชิกตามส่วนซึ่งได้ตกลงเห็นพ้องกันว่าเป็นการเที่ยงธรรมสาหรับสมาชิกแต่ละคนและสาหรับหมู่คณะ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402 ซึ่งเป็นร้านค้าภายในค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง โดยมีสมาชิก
1,300 คน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกภายในค่ายประกอบด้วย ข้าราชการ นายทหาร นายสิบ และกลุ่ม
แม่บ้าน ส่วนการลงหุ้นได้ตามประสงค์ เป็นกิจการเกี่ยวกับซื้อ-ขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด และสินค้า
ของสมาชิก โดยคานึงถึงความต้องการ และความจาเป็นในการยังชีพของกลุ่มสมาชิกในในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
และสมาชิกสามารถน าสิ นค้าของตนเองหรือสินค้าภายในชุมชนมาจาหน่ายได้ โดยมีระบบทะเบียนสมาชิกที่
สามารถซื้อสินค้าด้วยเงินสดและเงินเชื่อ มีการปันผลและคืนกาไรจากยอดซื้อเมื่อสิ้นปี ลักษณะการดาเนินงานของ
ร้านค้าอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกิจการ รวมทั้งต้องมีการประกาศผลการดาเนินงานกาไร-ขาดทุน
ให้แก่สมาชิกทราบ เพื่อให้สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกสามารถตรวจสอบกิจการได้
ทั้งนี้ร้านค้าสวัสดิการชุมชนยังมีการดาเนินงานในรูปแบบเดิม คือการดาเนินงานโดยการจดบันทึกด้วยมือ
และมีการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการซื้อ – ขายสินค้า การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลัง ที่ยังจดบันทึกลงในกระดาษ ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทาให้เกิดความ
ยุ่งยากในการค้นหา ตรวจสอบเพื่อนามาคานวณสรุปผลกาไรขาดทุนของกิจการ และจ่ายเงินปันผลคืนกาไรแก่
สมาชิก
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นยุคที่หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความ
จาเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีโดยมีกระบวนการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศรวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในร้านค้า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ เช่น
ระบบการขายหน้าร้าน ระบบการจัดสินค้า ระบบการจัดซื้อ ระบบการบริการลูกค้า ระบบการป้องกันการขโมย
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สินค้า และระบบฐานข้อมูลลูกค้า การนา Logistic มาใช้ด้านการขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังผ่านศูนย์
กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) รวมทั้งการก้าวไปสู่การทาธุรกิจค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ต หรือการซื้อ
ขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ผู้พัฒนาเป็นเยาวชนที่มีครอบครัวอยู่ภายในค่ายอภัยบริรักษ์ และกาลังศึกษาในสาขาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีความคิดอยากช่วยเหลือชุมชน
ภายในค่ายโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารจัดการของ
ร้านค้าสวัส ดิการชุมชนกองพัน ทหารช่างที่ 402 เริ่มจากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบร่ว มกับชุมชนด้ว ย
กระบวนการจัดการความรู้ (KM) นามาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ด้วยกระบวนการ
SDLC ในลักษณะของเว็บธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงานภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชน
เป็นเว็บสื่อกลางที่ใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ เช่น ด้านการขายสินค้า ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน การบันทึกข้อมูลการขายสินค้าประจาวัน กาจัดการสินค้าคงคลัง และด้านการรวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อ – ขายสินค้า การลงหุ้นของสมาชิก และยอดซื้อสินค้าของสมาชิกเมื่อสินปี ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถนาไปจัดทารายานทางด้านการบัญชี และสามารถตรวจสอบกิจการย้อนหลังได้ เพื่อความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

วิธีการดาเนินการ
ผู้พัฒนาได้นา KM Tools มาใช้ในการดาเนินการดังนี้
1. การค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว Appreciative Inquiring ผู้พัฒนามีครอบครัวเป็นสมาชิกของร้าน ได้มี
การสังเกต การสัมภาษณ์การดาเนินงาน ซึ่งผู้พัฒนาได้เกิดแนวคิดที่จะออกแบบระบบโดยใช้ระบบสารสนเทศใน
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในร้านค้าและสินค้าของสมาชิก
ผลที่ได้จากการทา KM Tools ให้ได้หัวข้อในการพัฒนาโครงงานที่มีประโยชน์ต่อร้านค้าสวัสดิการชุมชน
2. การศึกษาดูงาน (Study tour) จากการเข้าไปศึกษาการทางานภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชน ได้เข้า
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก ได้รับฟังปัญหา ในประเด็นการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งเน้นใน
เรื่องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบกิจการย้อนหลังได้ จึงเกิดความคิดที่จะนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาเล่าเรียน
มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถ
นาข้อมูลมาตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่ได้จากการทา KM Tools ได้ทราบถึงประเด็นปัญหา เช่น การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซื้อ-ขาย การ
นาข้อมูลรายรับและรายจ่ายมาคานวณผลกาไร การจัดทารายงานสามารถนามาตรวจสอบกิจการย้อนหลัง เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการดาเนินกิจการ
3. แหล่ ง ผู้ รู้ ใ นองค์ กร (Center of Excellence – COE) สอบถามข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม การด าเนิ นงานจาก
เจ้าหน้าที่ภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูล มาปรับใช้ในระบบสารสนเทศได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลการซื้อขายสินค้า เงื่อนไขและกฎระเบียบของการเป็นสมาชิก การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
การสรุปผลการดาเนินงาน การจ่ายเงินปันผลคืนกาไร
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ผลที่ ไ ด้ จ ากการท า KM Tools ได้ ท ราบถึ ง กระบวนการท างานภายในร้ า น เพ่ อ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบให้ได้ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4. พี่เลี้ยง (Mentoring) จากคาแนะนาของประธานโครงการร้านค้าสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ ได้ระบบที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
ผลที่ได้จากการทา KM Tools ได้ทราบถึงความต้องการในระบบที่มีความทันสมัย รวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล มีประสิทธิภาพในการคิดคานวณ
5. การสอนงาน (Coaching) จากการศึกษาเล่าเรียนในรายวิช าระบบจัดการฐานข้อมูล และวิช าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้มีการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ ช่วยให้ได้ทางออกที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีศาสตร์ ความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้
ผลที่ได้จากการทา KM Tools เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุ มชน
อย่างชัดเจน คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเว็บไซต์ร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยมี การประชาสัมพันธ์สินค้า
ภายในร้านและสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสมาชิก
6. Intranet & Web วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้า
สวัสดิการชุมชน สามารถให้เจ้าหน้าที่สามารถขายสินค้า บันทึกข้อมูลทะเบียนสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคง
คลัง คานวณปันผลสมาชิก ตรวจสอบกาไรขาดทุนของกิจการ
ผลที่ได้จากการทา KM Tools ทาให้การดาเนินงาน โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
7. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) มาใช้ร่วมกับกระบวนการ SDLC คือ
1) การเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หา (Problem Recognition) ของร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยปั จ จุ บั น
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งร้านค้าสวัสดิการ
ชุมชนยังไม่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงาน
2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การกาหนดว่าปัญหาของการบริหารจัดการ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชนมาจากการทางานที่ไม่ระบบ ผู้พัฒนาต้องสร้างระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการร้านค้า เพื่อช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการให้เป็นระบบสามารถค้นหาเรียกดูข้อมูลผลการดาเนิน
จากการซื้อขายสินค้า ทะเบียนหุ้นสมาชิก ข้อมูลสินค้า ได้สะดวกรวดเร็วต่อเจ้าหน้าที่ สมาชิก คณะกรรรมการ
บริหารงาน
3) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผู้พัฒนาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบงานปัจจุบันของร้ านค้า
สวัสดิการชุมชนว่าควรเป็นระบบที่มีการจัดการที่สะดวกต่อการใช้งานและการดาเนินงานภายในองค์กร
4) การออกแบบ (Design) หลั งจากการวิเคราะห์ ระบบแล้ ว ผู้ พัฒ นาได้ออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
สาหรับบริหารจัดการงานภายในร้านขึ้น โดยมีระบบงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น งานซื้อขายสินค้า งาน
ทะเบียนสมาชิก งานตรวจสอบสินค้าคงคลัง ซึ่งในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อให้
เข้าถึงสิทธิการใช้งานในการบันทึกข้อมูลสินค้า สมาชิก การตรวจดูรายงานยอดขายสินค้า สมาชิกสามารถดูยอดซื้อ
และยอดเงินปันผลของตนเองได้
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5) การพัฒนาระบบ (Construction) เมื่อผู้พัฒนาสร้างเว็บไซต์ร้านค้าสวัสดิการชุมชนสาเร็จแล้ว
ได้นาไปทดสอบการใช้งานโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการร้านภายในร้านค้าสวัสดิการชุมชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทาการขายสินค้าแก่สมาชิก บันทึกข้อมูลการขาย
6) การปรับเปลี่ยน (Construction) หากประธานโครงการมีความต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ระบบก็สามารถบอกถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบแก่ผู้พัฒนาระบบ
7) บารุงรักษา (Maintenance) เมื่อมีการใช้งานของระบบร้านค้าสวัสดิการชุมชน หากมี ความ
ต้องการของระบบอาจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น ประธานโครงการต้องการรายงานที่เกี่ยวกับการดาเนินงานภายในร้าน
มากขึ้น ผู้พัฒนาจึงต้องออกแบบพัฒนาที่สามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลได้ง่ายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ
ผลที่ได้จ ากการวิเคราะห์ และออกแบบ ส่ งผลต่อการพัฒ นาระบบสารสนเทศเว็บไซต์ สาหรับบริห าร
จัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นาไปใช้งานในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
คานวณได้อย่างรวดเร็วแม่นยา และการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานกาไรขาดทุนของกิจการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยกระบวนการ KM
Tools มาใช้กับร้านค้าสวัสดิการชุมชน กองพันทหารช่างที่ 402 มีการรวบรวมจัดเก็บ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า
ข้อ มูล การซื้ อ – ขายสิ น ค้า ค านวณยอดซื้อ สิ น ค้ าของสมาชิ ก ค านวณเงิ นปั น ผลหุ้ น สมาชิ ก รายรับ รายจ่ า ย
ประจาเดือน ยอดหุ้นสมาชิกยอดสินค้าคงเหลือ สรุปงบกาไรขาดทุน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานของกิจการและ
นามาจัดสรรเป็นอัตราการปันผล ส่วนของรายงานข้อมูลร้านค้าสวัสดิการชุมชน ได้แก่ รายงานยอดซื้อของสมาชิก
รายงานยอดเงินปันผล รายงานรายรับแต่ละเดือน รายจ่ายแต่ละเดือน รายงานสรุปรายรับรายจ่ายแต่ละปี รายงาน
สรุปยอดสินค้าคงคลัง รายงานงบกาไรขาดทุน มีการออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Model) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดง ER-Model ระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารร้านค้าสวัสดิการชุมชน

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. การทางานของระบบมีความถูกต้องแม่นยาและมีความเชื่อถือได้
3. สร้างความโปร่งใส ในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน

ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
3. นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้
สาเร็จ

ปัญหา และอุปสรรค
- ไม่มี -

สรุป
การออกแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการกองพันทหารช่างที่ 402 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ภายในร้าน งานซื้อขายสินค้า งานทะเบียนข้อมูลสมาชิก งานจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง รายงานยอดซื้อของสมาชิก
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจาเดือนและประจาปี รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือ รายงานงบกาไรขาดทุน รายงาน
ยอดเงิน ปั น ผล ออกแบบโดยใช้ห ลั กการ KM Tools ร่ว มกับ เจ้า หน้าที่ ภ ายในร้ าน อาจารย์ที่ ปรึกษา และใช้
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กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล
รายงานสรุปผลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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ภาคผนวก
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Data dictionary พจนานุกรมข้อมูล
Member (สมาชิกซือ้ )
ที่
แอตทริบิวต์
1 idmem
2 rank
3 name
4 surname
5 salary
6 number
7 note

คาอธิบาย
รหัสสมาชิก
ยศ
ชื่อ
สกุล
เงินเดือน
จานวนหุ้น
หมายเหตุ

ชนิดของข้อมูล
char
char
char
char
float
tinyint
char

ขนาด
6
7
40
40
50

หมายเหตุ
PK

Member_s (สมาชิกขาย)
ที่
แอตทริบิวต์
1 idmem_s
2 rank_s
3 name_s
4 surname_s
5 salary_s
6 number_s
7 note_s

คาอธิบาย
รหัสสมาชิก
ยศ
ชื่อ
สกุล
เงินเดือน
จานวนหุ้น
หมายเหตุ

ชนิดของข้อมูล
char
char
char
char
float
tinyint
char

ขนาด
6
7
40
40
50

หมายเหตุ
PK

employee (เจ้าหน้าที่)
ที่
แอตทริบิวต์
1 idem
2 rankem
3 nameem
4 surnameem
5 position

คาอธิบาย
รหัสเจ้าหน้าที่
ยศ
ชื่อ
สกุล
ตาแหน่ง

ขนาด
4
10
40
40
20

หมายเหตุ
PK

ชนิดของข้อมูล
char
varchar
varchar
varchar
varchar
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product (สินค้า)
ที่ แอตทริบิวต์
1 idpro
2 namepro
3 picture
4 price
5 unit
6 brand
7 stock

คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล
รหัสสินค้า
char
ชื่อสินค้า
varchar
รูปสินค้า
varchar
ราคาขายต่อหน่วย
float
หน่วยนับ
varchar
ยี่ห้อ
varchar
สินค้าคงเหลือ
smallint

ขนาด
15
40
20
30
-

receipt (ใบเสร็จรับเงิน)
ที่ แอตทริบิวต์
1 idre
2 date
3 idem
4 idmem
5 idtype

คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
char
วันที่ขาย
date
รหัสเจ้าหน้าที่
char
รหัสสมาชิก
char
รหัสสถานะชาระเงิน
char

ขนาด
หมายเหตุ
9
PK
10
4
FK(employee)
6
FK(member)
2
FK(type_pay)

selling (รายการขาย)
ที่
แอตทริบิวต์
1 idre
2 idpro
3 numsell

คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล ขนาด
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน char
9
รหัสสินค้า
char
4
จานวนที่ขาย
smallint
-

purchase receipt (ใบเสร็จซื้อสินค้า)
ที่ แอตทริบิวต์
คาอธิบาย
1 idpur
เลขที่ใบเสร็จซื้อสินค้า
2 datepur
วันที่ซื้อ
3 namecom ชื่อบริษัท
4 idem
รหัสเจ้าหน้าที่
5 idmem_s รหัสสมาชิก
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char
date
varchar
char
char

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
PK(receipt)
PK(product)

ขนาด
หมายเหตุ
15
PK
10
40
4 FK(employee)
6 FK(member_s)
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purchase items (รายการซื้อ)
ที่ แอตทริบิวต์
คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล
1 idpur
เลขที่ใบเสร็จซื้อ
char
2 idpro
รหัสสินค้า
char
3 numpur จานวนที่ซื้อ
smallint
type_pay (สถานะการชาระเงิน)
ที่ แอตทริบิวต์
คาอธิบาย
1 idpay
รหัสสถานะการชาระเงิน
2 namepay ชื่อสถานะการชาระเงิน

ขนาด
9
4
-

ชนิดของข้อมูล
char
varchar

หมายเหตุ
PK(purchase receipt)
PK(product)

ขนาด
2
20

หมายเหตุ
PK
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
Website Analysis and Design Database System Bankuanmaidaeng Children
Development Center.
ชญานิศ ย่องนุ่น (Chayanit Yongnun)1
ชัยมงคลนวลนุช (Chaimongkol Nualnuch)2
พฤทธิ์สร เกิดขุมทอง (Prutsorn Kerdkumtong)3
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค (Kanlayanee Tongliemnak)4
1
นักศึกษา mook123beet@gmail com
2
นักศึกษา game_130@hotmail.com
3
นักศึกษา prutsorn2281@hotmail.com
4
อาจารย์ที่ปรึกษา kan.kuakul@gmail.com
นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

บทสรุป
การศึกษาในปัจจุบันให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ ทักษะการแก้ปั ญหา ทัก ษะการสื่ อสาร และทั กษะด้านความคิดสร้างสรรค์ นั้น การ
วิเคราะห์ แ ละออกแบบเว็บ ไซต์ ร ะบบฐานข้อมู ล ศู นย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก บ้า นควนไม้แ ดง เป็ นการเรีย นรู้เ พื่อ การ
ออกแบบนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งการ
ประมวลผลที่มีความถูกต้อง และได้สารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง ผู้ พัฒ นาได้ใช้กระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management) ร่ว มกับผู้ บริหาร ครู
ผู้ ป กครอง อาจารย์ ที่ป รึ กษา เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบเว็บ ไซต์ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กบ้านควนไม้แดง โดยใช้
เครื่ อ งมื อ จั ด การความรู้ (KM tools) ดั ง นี้ การศึ ก ษาดู ง าน (Study tour) ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Community of
practice : CoP) เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น ( Peer Assist ) มาตรฐานเปรี ย บเที ย บ (Benchmarking) การสอนงาน
(Coaching) กา รทบ ทว นหลั งปฏิ บั ติ การ หรื อ กา รถอ ดบท เรี ยน ( After action review AAR) แล ะใ ช้
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (System development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้ อ มู ล E-R Model และออกแบบรายงานที่ เ หมาะสม โดยใช้ โ ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใช้สร้างระบบจาลองเซิร์ฟเวอร์และใช้ 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.
คาสาคัญ
ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Keyword
Information system, Database system, Children Development Center

บทนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่มีการจัดการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒ นา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพ
ของเด็กแต่ล ะคน ระยะเวลา การจั ดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กจึงต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตามวัย แต่ละช่วงอายุ
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เปิดดาเนินการ ปี พ.ศ. 2536 อาศัยบ้านพักข้าราชการศูนย์ช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนเขตที่ 8 ตาบล หนองหงส์ หมู่ที่ 7 อาเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช จัดการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒ นาการเรีย นรู้เด็กเล็ กที่มีอายุ ระหว่าง 2-5 ปี และได้งบประมาณสร้างอาคารถาวรปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบ
สนับสนุ นจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นค่าอาหารเสริม อาหารกลางวันและนม ปี พ.ศ. 2548
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงมาอยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาบลหนองหงส์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการทากิจกรรม ตามหลักสูตรในแต่ละวัน
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสรี กิจกรรมเกมการศึกษา และมีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามลาดับ เพื่อรายงานเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ปกครอง
ได้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน
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ผู้ พัฒ นาเป็ น เยาวชนที่อ ยู่ ในบริ เวณใกล้ เ คีย ง และที่ก าลั งศึ กษาในสาขาวิช าระบบสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย จึงมีความคิดอยากช่วยเหลือ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง เริ่มจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ร่วมกับบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) นามาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์
ด้วยกระบนการ SDLC ในลักษณะของเว็บที่เป็นสื่อกลางในการจัดการ การทางานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีการดาเนินการ
ผู้พัฒนาได้นา KM Tools มาใช้ในการดาเนินการดังนี้
1. การศึกษาดูงาน (Study tour) ผู้พัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ดาเนินงานในด้านเด็กปฐมวัยเพื่อรับทราบเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนิ นการ
แนวทางการบริหารงาน และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานด้านเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
อาเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ชุม ชนนั ก ปฏิบั ติ (Community of practice : CoP) ผู้ พั ฒ นาได้ ท าการคิด และวางแผนการในการ
ดาเนินงานปฏิบัติโดยการแบ่งแยกหน้าที่ ในการดาเนินงานเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเพื่อนามา
พัฒนาระบบงานที่ทาโดยหาข้อมูลจากบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงตามแผนกและตาแหน่งงาน
ต่าง ๆ
3. เพื่อ นช่ ว ยเพื่ อน (Peer Assist) ผู้ พัฒ นาได้ท าการปรึ กษากับ รุ่น พี่ห รือเพื่อ นที่ มีป ระสบการในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล และปรึกษากับบุคคลที่ทางานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
พูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง และนาข้อมูลมาประยุกต์ใช้
4. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) ผู้พัฒนาได้ทาการวิเคราะห์เว็บไซต์จากศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหว้าน้อยเทศบาลตาบลท่ายาง บ้านราชคราม บ้านหนองข่า บ้านหนองแฟบ ตาบลท่าวังตาลเทศบาล
ตาบลวังกะเทศบาลตาบลวังศาลา โรงเรียนวัดวังกุ่ม บ้านวังหมู เทศบาลหาดกรวด เพื่อค้นหาองค์ประกอบหลัก
ของเว็บไซต์ และศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาปรับใช้ในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตางรางที่ 1 วิเคราะห์คุณลักษณะเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์

5. การสอนงาน (Coaching) เป็นการขับเคลื่อนความรู้ข้ามบุคคลที่ง่า ยและใกล้ตัวคนทางานมากที่สุด ให้
ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี มาแนะนา สอน ให้คนที่มาใหม่หรือคนที่มีผลงานไม่ดีได้เรียนรู้
ปรับปรุงวิธีการทางาน มักใช้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติหรืองานระดับปฏิบัติการ ได้รับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
รุ่นพี่ที่มีความรู้ความชานาญมาช่วยแนะนาในการทางาน
6. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR) หลังจากที่ผู้พัฒนา
ระบบได้พัฒนาระบบเสร็จแล้วก็ได้นาระบบที่พัฒนาเสร็จสาบูรณ์มาให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง และบุคคลอื่นๆ ได้ทดสอบ จากนั้ นก็ออกแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ที่ทดสอบระบบออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบว่ามีความบกพร่อง หรือขาดในส่วนไหนของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงเพื่อ
นาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
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 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลตาแหน่งงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ระบบใช้งานง่ายมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
2. การทางานของระบบมีความถูกต้องแม่นยาและมีความเชื่อถือได้
3. เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ปกครองและครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. ได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ได้รับความร่วมมือกับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
3. ผู้พัฒนาระบบมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปัญหา และอุปสรรค
- ไม่มี -

สรุป
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ร่วมกับชุมชน และใช้กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาวัตกรรมใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ย วข้อ งต่า ง ๆ ได้แก่ ข้อ มูล ครู นั กเรี ย น ผู้ ปกครองของนัก เรีย น กิ จกรรม ตาแหน่ งงาน จากนั้นได้ทาการ
ประมวลผลออกมา เช่น นักเรียนกลุ่มนี้เป็นของห้องครูคนไหน นักเรียนได้ทากิจกรรมอะไรบ้าง นักเรียนคนนี้มี
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ผู้ปกครองเป็นใคร ครูผู้ที่ดูแลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น และรายงานผลออกมาเป็นสารสนเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถนาไปใช้ได้ เช่น รายงานจานวนนักเรียนทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานบันการเข้า
ร่วมกิจ กรรมของนั กเรีย น รายงานตาแหน่ งงานของครู รายงานการดูแลกิจกรรมของครู เป็นต้น ส าหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงนั้น เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล ที่สาคัญต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดงทาให้ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดงทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการ
ทางานสูงขึ้น

บรรณานุกรม
อนงค์ คาเสน : แผนพัฒนานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาปีการศึกษา 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย : มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2559

943

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ภาคผนวก

Data Dictionary
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1. teacher (ครู)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ attribute
id_t
t_name
t_surname
sex
age
h_num
s_district
district
province
tel
edu
branch
gr_from
email_t
pic_t

คาอธิบาย
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
เพศ
อายุ
บ้านเลขที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
วุฒิการศึกษา
สาขา
สถาบัน
E-mail ครู
รูปภาพครู

ชนิดของข้อมูล
char
varchar
varchar
char
int
varchar
varchar
varchar
varchar
char
varchar
varchar
varchar
varchar
tinyblob

ขนาด
5
20
20
4
2
10
30
30
30
10
40
40
40
40

หมายเหตุ
PK

2. student (นักเรียน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
945

ชื่อ Attribute
id_s
id_t
id_p
s_name
s_surname
dmy_s
age
sex
h_num
s_district
district
province

คาอธิบาย
รหัสนักเรียน
รหัสครู
รหัสผู้ปกครอง
ชื่อ
สกุล
วันเดือนปีเกิด
อายุ
เพศ
บ้านเลขที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด

ชนิดของข้อมูล
char
char
Char
varchar
varchar
Date/time
int
char
varchar
varchar
varchar
varchar

ขนาด
5
5
5
20
20
9
1
4
10
30
30
30

หมายเหตุ
PK
FK(teacher)
FK(parent)
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ลาดับ
13
14

ชื่อ Attribute
citizen
pic_s

คาอธิบาย
เลขประจาตัว
ประชาชน
รูปภาพนักเรียน

ชนิดของข้อมูล
char

ขนาด
13

หมายเหตุ

tinyblob

3. parent (ผู้ปกครอง)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ Attribute
id_p
p_name
p_surname
sex
age
h_number
s_district
district
province
tel
email_p
pic_p

คาอธิบาย
รหัสผู้ปกครอง
ชื่อ
สกุล
เพศ
อายุ
บ้านเลขที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
E-mail ผู้ปกครอง
รูปภาพผู้ปกครอง

ชนิดของ
ข้อมูล
char
varchar
varchar
varchar
int
varchar
varchar
varchar
varchar
char
varchar
tinyblob

ขนาด

หมายเหตุ

5
20
20
4
2
10
30
30
30
10
30

PK

4. position (ตาแหน่งงาน)
ที่
1
2
3

ชื่อ Attribute
id_ps
ps_name
tel

คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล
รหัสตาแหน่งงาน
char
ชื่อตาแหน่ง
varchar
เบอร์โทรศัพท์
varchar

ขนาด
3
20
10

หมายเหตุ
PK
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5. activities (กิจกรรม)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ Attribute
id_at
at_name
t_start
t_out

คาอธิบาย
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
เวลาเริ่มทากิจกรรม
เวลาเลิกทากิจกรรม

ชนิดของข้อมูล
char
varchar
Date/Time
Date/Time

ขนาด
2
40
8
8

หมายเหตุ
PK

6. activities_take (รายการดูแลกิจกรรม)
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ Attribute
id_t
id_at
dmy_make

คาอธิบาย
รหัสครู
รหัสกิจกรรม
วันที่ทากิจกรรม

ชนิดของขอมูล
char
char
Date/Time

ขนาด
5
2
10

หมายเหตุ
PK(teacher)
PK(ativities)

ชนิดของข้อมูล
char
char
Date/Time

ขนาด
5
3
10

หมายเหตุ
PK(teacher)
PK(position)

ชื่อ Attribute
คาอธิบาย
ชนิดของข้อมูล
id_s
รหัสนักเรียน
char
id_at
รหัสกิจกรรม
char
dmy_at
วันเดือนปีที่ทากิจกรรม Date/Time
result
ผลการทากิจกรรม
varchar

ขนาด
5
2
10
7

หมายเหตุ
PK(student)
PK(activities)

7. position_list (รายการตาแหน่งงาน)
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ Attribute
คาอธิบาย
id_t
รหัสครู
id_ps
รหัสตาแหน่งงาน
dmy_s
วันที่ที่เริ่มทา

8. activities list (บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม)
ลาดับ
1
2
3
4
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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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย SPhompakdee@gmail.com1

บทสรุป
กิจกรรม “การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน” มาจากการเรียนในรายวิชา การจัดการตราสินค้า ประจาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและการมีทักษะเพื่อการดารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทา นับเป็นการ
เรียนรู้แบบ Project – Based Learning : PBL มีขั้นตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1. การรับโจทย์เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดาไร่ 2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการข้าวเหนียวดาไร่ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/
บรรจุภัณฑ์ 4. การนาเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการดาเนินงานพบว่า 1. ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการและชุมชนเป็นอย่างดี 2. ได้เรียนรู้การแปรรูปข้าวเหนียวดาไร่ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 3. สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ : ข้าวแต๋น ชื่ อตราสินค้า : แม่สมจิตต์ บ้านนาไม้ไผ่ บรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติก พร้อมกล่อง
กระดาษ พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ผ่าน facebook ชื่อ ข้าวแต๋น แม่สมจิตต์ บ้านนาไม้ไผ่ 4. นาเสนอ
ผลงานผ่านการจัดแสดงสินค้า ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปัญหาการ
ดาเนินงาน 1. ขาดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวเหนียวดาไร่ แนวทางแก้ไข คือ 1. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และมี
การเรียนรู้ปฏิบัติจริงจากผู้ประกอบการ
คาสาคัญ : 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 2 1 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

บทนา
จากการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนินชีวิต
อัน สื บ เนื่ องมาจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ในทุกภูมิภ าคของโลกเข้าด้ว ยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง สถานศึกษาจึงต้อง
มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีทักษะ และ
พร้อมในการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป
ข้าวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้าน ทามาจากข้าวเหนียวที่ผ่านการนึ่งสุกและนาไปเข้าแบบเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตาม
ต้องการ แล้วนาไปตากให้แห้ง หลังจากนั้นก็นามาทอดจนกลายเป็นข้าวแต๋นที่มีวางขายตามร้านขายของฝาก ห้าง
สรพสินค้า และร้านขายของชาต่างๆ ที่เห็นกันอยู่นั้นเอง ซึ่งในอดีตข้าวแต๋นจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง
ที่เป็นเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งานบุญ งานบวช เป็นต้น
คุณยายสมจิตต์ ศรีจันทร์ ชาวบ้านบ้านนาไม้ไผ่ คุณยายมีอาชีพเกษตรกรทานาทาไร่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
หลังจากบิดา มารดาของคุณยายสมจิตต์ได้เสียไป คุณยายก็ได้สืบทอดการทานาทาไร่ต่อ คุณยายสมจิ ตต์ ปลูกข้าว
ทานเองตั้งแต่สาว ๆ จนถึงปัจจุบัน คุณยายสมจิตต์ไม่เคยซื้อข้าวสารจากท้องตลาดมารับประทานเลย นอกจากคุณ
ยายสมจิตต์จะปลูกข้าวไว้ทานเองแล้ว คุณยายก็ได้ปลูกข้าวเหนียวดาไว้ทานอีกด้วย แต่ส่วนของข้าวเหนียวดานี้
คุณยายได้ปลูกในสวนยางพาราอ่อน (เรียกอีกอย่างว่ า การปลูกข้าวเหนียวดาไร่) และ คุณยายสมจิตต์ได้แปรรูป
ข้าวเหนียวดาไร่ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดาหน้ามะพร้าว (หรือบางพื้นที่เรียกว่า ข้าวเหนียวมูนและข้าวเหนียวหลบ)
ขายตามท้องตลาดในตาบลบ้านนาไม้ไผ่และตาบลใกล้เคียง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน
1. การรับโจทย์การพัฒนาข้าวเหนียวดาไร่
2. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์
3.พั ฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์
4. การนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
ขอบเขตของการดาเนินงาน
ประชากร
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กลุ่มตัวอย่าง
นั กศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการตราสินค้า ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
สถานที่ดาเนินโครงการ
บ้านคุณแม่สมจิตต์ ศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 9 ตาบลบ้านนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การรับโจทย์การพัฒนาข้าวเหนียวดาไร่
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ครั้ ง ที่ 1 โดยมี อ าจารย์ ผู้ ส อน ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาน านั ก ศึ ก ษาลงพื้ น ที่ เ พื่ อ แนะน าให้ รู้ จั ก กั บ
ผู้ประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณแม่สมจิตต์ ศรีจันทร์ เป็นอย่างดีเพื่อประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดาไร่ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการ
ครั้งที่ 2 นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
โดยการลงพื้นที่ ณ สถานที่ประกอบการ บ้านคุณแม่สมจิตต์ ศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 9 ตาบลนาไม่ไผ่
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงการศึกษาดูงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์
ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษาทั้งโดยตรงและผ่านระบบออนไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ศตวรรษ
ราชมงคลศรีวิชัย สามารถพัฒนาได้ดังนี้

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั

ภาพประกอบที่ 3 แสดงชื่อเฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย
การสื่อความหมายตราสินค้า
ต้นไผ่ หมายถึง ชื่อหมู่บ้านนาไม้ไผ่
ข้าวแต๋น หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเมล็ดข้าวเหนี่ยวที่รวมตัวกันหลายร้อยเม็ด
จนเป็นแผ่น ข้าวแต๋น 1 แผ่น
รวงข้าว หมายถึง ข้าวไร่ (ข้าวเหนียวดาไร่)

การออกแบบลายเส้นตราสินค้า
ตราสินค้า
ภาพประกอบที่ 4 แสดงการพัฒนาตราสินค้า
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ภาพประกอบที่ 6 แสดงช่องทางออนไลน์ เฟสบุคแฟนเพจ ชื่อ ข้าวแต๋น แม่สมจิตต์ บ้านนาไม่ไผ่
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีการนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการจัดแสดงสินค้า ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการนาเสนอผลงาน
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กิจกรรมที่ 5 ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การดาเนินงาน และวิธีการเขียนบทความนักศึกษา ณ อาคารศรีสรรพ
วิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพประกอบที่ 8 แสดงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินกิจกรรม ทาให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนาไปประยุกต์ใช้กับนักศึ กษา และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้อง ดังนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และ
บริบทของชุมชนเป็นหลัก และเน้นการสร้างคุณค่าโดยการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์
ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ พริ้มเพรา ตะมะพุฒ อัจฉราลัย คาฟู และ จิรภา พงษ์จันตา. 2555. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดแช่อิ่ม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ฉบับพิเศษ 35(1), 75-91
การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ พบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า จาต้องคานึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร์ พันทวี, ฐปนนท์ อ่อนศร. 2554. การ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารศิลปกรรมสาร, 65-86
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนักศึกษา เครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี
ปัญหา/อุปสรรค
- นักศึกษาขาดประสบการณ์การนาเสนองาน
- ขาดงบประมาณสนับสนุน
แนวทางแก้ไข
- ฝึกทักษะ/ให้คาแนะนาก่อนการนาเสนองาน
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บทสรุป
1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี
2. จากการดาเนินโครงการทาให้นักศึกษาสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้จริง
3. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป
1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับคณะ
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถนาปัญหาที่ได้รับ ปรับสู่การนาเสนอเชิงนโยบายในการกาหนด
พื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อไป
3. สามารถนาเสนอผลของการดาเนินโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น
สานักงานพัฒนาชุมชน
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การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ
Development of Web Application for QurbanSau
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บทสรุป
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบกรุบานซาอุ ได้พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดและองค์ความรู้การสร้าง
ธุรกิจด้ว ยนวัตกรรมแนวใหม่ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิว เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์โครงการแข่งขัน Startup Thailand League
ที่ได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งตลอดจนการประกวดแนวความคิด (Pitching) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ระบบกรุบานซาอุถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บ แอพพลิเคชัน
ที่สามารถให้กลุ่มผู้ใช้งานทาพิธีกรรมด้านการแสวงบุญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ใช้
สามารถเลือกและดูรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์ ตามที่ ต้องการได้จาก
หน้าเว็บ เมื่อยืนยันการซื้อสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงของผู้ผลิตจริงจะต้องชาระเงินผ่านเว็บ จากนั้นลูกค้าที่ซื้อสัตว์เพื่อทา
กุรบาลสามารถตรวจสอบการซื้อและการทากุรบาลสัตว์ที่ลูกค้าได้ชาระเงินแล้ว ผ่านทางวิดีโอถ่ายทอดสด ตาม
กาหนดการที่ทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งข้อมูลผ่านเว็บเพจ
ผลจากการทดลองพบว่าการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบกรุบานซาอุนั้น ได้พัฒนาจากการนาความรู้ทั้ง
ทางธุ ร กิ จ นวั ต กรรมเทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทการสร้ า งระบบเพื่ อ ให้ ต อบสนองการใช้ ง านอย่ า งตรงกั บ
วัตถุประสงค์การทากุรบาลหลังพิธีการออกบวชของชาวอิสลาม โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถอานวยความสะดวก
เรื่องการเดินทาง ประหยัด เวลา เพิ่มช่วงทางการทากุรบาลให้สะดวกขึ้น ด้วยการนาผลการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สนับสนุนการใช้งานและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทางอิสลามเป็นส่วนใหญ่
คาสาคัญ เว็บแอพพลิเคชัน กรุบานซาอุ ซาอุดิอาระเบีย
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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

บทนา
เว็ บ ไซต์ QurbanSau เป็ น เว็ บ ที่ ส ามารถท าให้ คุ ณ แสวงบุ ญ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปถึ ง ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย โดยคุณสามารถเลือกและดูรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์
ตามที่ต้องการได้จากหน้าเว็บ เมื่อยื่นยันการซื้อสัตว์จากฟาร์มเลี้ย งของผู้ผลิตจริงจะต้องชาระเงินผ่านเว็บ จากนั้น
ลูกค้าที่ซื้อสัตว์แล้ว สามารถตรวจสอบการซื้อว่าสัตว์ที่คุณได้จ่ายเงินไป ได้ถูกเชือดจริงหรือไม่ ผ่ านทางวิดีโ อ
ถ่ายทอดสด ตามกาหนดการที่ทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์จัดส่งข้อมูลผ่านเว็บ
จากการลงพื้นที่ของนักศึกษาพบว่าปัจจุบัน กลุ่มชาวอิสลามจานวนมากที่อยากจะเดินทางไปยังประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะแสวงบุญให้กับคนยากไร้แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร
ปัญหานี้ทาให้ปิดโอกาสสาหรับคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย
ดังนั้นโดยความร่วมมือของอาจารย์ นักศึกษา เว็บไซต์กรุบานจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ในเว็บไซต์กรุบานซาอุระหว่างชาวอิสลามและนักศึกษา เพื่อให้ เกิดการนา
เทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถนาไปใช้ได้จริง รวมถึงการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จริงของผู้ทาวิจัย
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วิธีการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางสาหรับการทาธุรกิจของชาวมุสลิม สร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสัตว์ในฟาร์ม เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีฐานะได้เข้ามาช่วยเหลือคนอยากไร้
โดยการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ความภาคภูมิใจในการให้ทานแก่ผู้มีฐานะด้อยกว่า ผู้ได้รับทานก็ได้
มีความกาลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเมื่อเห็นว่ามีคนกาลังห่วงใยเราอยู่ และเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการ
แสวงบุญด้วยวิธีการทากุรบาน ณ ปัจจุบันยังไม่มีให้กับกลุ่มลูกค้าได้ใช้บริการ จึงเป็นทางเลือกใหม่สาหรับการทา
ตลาดและสร้างช่องทางการตัดสินใจให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากการสืบค้นได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งคณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาเว็บไซต์ QurbanSau
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเว็บไซต์ QurbanSau ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนการ
พัฒนา SDLC หรือ System Development Life Cycle ซึ่งมีด้วยกัน 7 ขั้นตอน
1.1 กาหนดปัญหา (Problem Definition) โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เ กี่ยวข้องกับเว็บไซต์
QurbanSau ศึกษาข้อมูล รวบรวมเอกสาร และสัมภาษณ์กลุ่มชาวมุสลิม

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระบบงานเดิมและงานใหม่
1.2 วิเ คราะห์ ปั ญ หา (Analysis) โดยผู้ วิ จั ย ได้ น าความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หาต่ า งๆ มาท าการ
วิเคราะห์โดยสร้างเป็นผัง ระบบงาน (System Flowchart) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และ
แบบจาลองข้อมูลในรูปแบบ ER-Diagram
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ภาพที่ 2 แผนภาพผังงานเว็บไซต์ (System Flowchart)
1.3 การออกแบบหน้าจอ
การออกแบบหน้าจอรับข้อมูลของระบบ QurbanSau โดยรับข้อมูล ทางแป้นพิมพ์ เพื่อความ
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 แบบฟอร์มเพิ่มสินค้า
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 การนาไปใช้ (Implementation) เมื่อทาการทดสอบมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถทางานได้
จริงนาไปติดตั้งระบบจริงเพื่อเริ่มการใช้งาน สามรถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ
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ภาพที่ 8 รูปแบบการรองรับหน้าจอ
1.6 การจั ดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ทางผู้ วิจัยได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
QurbanSau ในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์โดยภายในประกอบไปด้วย สิ่งที่จาเป็นวิธีการใช้งานเว็บไซต์ QurbanSau
แบบเป็นขั้นตอน (Step by Step)
1.7 การบ ารุ งรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนในการติดตั้ง ดูแลเว็บไซต์ QurbanSau ให้
ยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม โดยภายในเครื่อง Server ที่ติดตั้งเว็บไซต์ QurbanSau มีระบบการสารองข้อมูล
อัตโนมัติทาให้มีความมั่นใจในข้อมูล

ผลและการอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลที่ได้จากการนาเว็บไซต์ QurbanSau ไปติดตั้งและทดลองใช้พบว่า ระบบอานวยความสะดวกในการใช้
งานของลุ่มชาวมุสลิมดังต่อไปนี้
1. เพิ่มช่องทางสาหรับการทาธุรกิจของชาวมุสลิม
2. สร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสัตว์ในฟาร์ม:
3. เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีฐานะได้เข้ามาช่วยเหลือคนอยากไร้โดยการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ผ่านเว็บไซต์
4. ผู้ใช้บริการได้ความภาคภูมิใจในการให้ทานแก่ผู้มีฐานะด้อยกว่า
5. ผู้ได้รับทานก็ได้มีความกาลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเมื่อเห็นว่ามีคนกาลังห่วงใยเราอยู่
6. ธุรกิจเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการแสวงบุญด้วยวิธีการทากุรบาน ณ ปัจจุบันยังไม่มีให้กับ
กลุ่มลูกค้าได้ใช้บริการ จึงเป็นทางเลือกใหม่สาหรับการทาตลาดและสร้างช่องทางการตัดสินใจให้ลูกค้ามีความ
สะดวกมากขึ้น
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ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
1. ความร่ ว มมือของกลุ่ มชาวมุส ลิ มในการถ่ายทอดความรู้ ของเว็บไซต์ QurbanSauและการร่ว มกั น
กาหนดความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกันกับผู้วิจัย รวมถึงความร่วมมือในการทดลองใช้และประเมินการ
ทางานของระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวมุสลิมได้จริง
2. ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของผู้วิจัยสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้
รูปภาพผลประสบผลสาเร็จ

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1. นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการลงพื้นที่พบกับกลุ่มชาวมุสลิมบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มทักษะในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและความต้องการ และการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ปัญหาในการติดตั้งระบบเนื่ องจากความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี แก้ปัญหาโดยการปรับระบบให้
สามารถทางานเข้ากันได้กับชาวมุสลิม
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สรุป
ระบบกรุ บ านซาอุ เ ป็ น แนวความคิ ด ด้ า นธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการแข่งขัน Startup Thailand League การประกวดแนวความคิด (Pitching) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร. ศรีวิชัย ระบบกรุบานซาอุถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเว็บไซต์ ที่สามารถ
ทาให้คุณแสวงบุญได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคุณสามารถเลือกและดูรายละเอียดของ
สัตว์แต่ละชนิดเพื่อสั่งซื้อและสามารถเลือกการจองสัตว์ ตามที่ต้องการได้จากหน้าเว็บ เมื่อยื่นยันการซื้อสัตว์จาก
ฟาร์มเลี้ยงของผู้ผลิตจริงจะต้องชาระเงินผ่านเว็บ จากนั้นลูกค้าที่ซื้อสัตว์แล้วสามารถตรวจสอบการซื้อว่าสัตว์ที่คุณ
ได้จ่ายเงินไป ได้ถูกเชือดจริงหรือไม่ ผ่ านทางวิดีโอถ่ายทอดสด ตามกาหนดการที่ทางฟาร์มเลี้ยงสัตว์จัดส่งข้อมูล
ผ่านเว็บ จากนั้นเราจะทาการส่งไปให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ชาระเงินค่าสัตว์กับทางเรา โดยระบบกรุบานซาอุถือเป็น
ระบบที่เป็นแนวความคิดด้านการพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สนับสนุนการใช้งานและความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทางอิสลามเป็นส่วนใหญ่
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การพัฒนาน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง
Development Drinking water community Phai Thong
ศิริวรรณ คารอด (Siriwan Kamrod)1
วรรณวิศา คล้ายนิมิตร (Wanvisa Klawnimit)2
ไอลดา คงตุ้ง (Irada Khongtung)3
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Siriwankamrod1322@gmail.com1

บทสรุป
กิจกรรม การพัฒนาน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง มาจากการเรียนในรายวิชา การจัดการตราสินค้า ประจาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและการมีทักษะเพื่อการดารงชีวิต ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทา นับเป็นการ
เรียนรู้แบบ Project – Based Learning : PBL มีขั้นตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1 P=กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน 2 D=ประสานงานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ D=นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ 4 A=
พัฒ นาโครงการในรายวิช าอื่น ผลการดาเนินงานพบว่า 1. ได้แผนการดาเนินงาน 2. รับความร่ว มมือจาก
ผู้ประกอบการและชุมชนเป็นอย่างดี ได้ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ และสามารถพัฒนาตราสินค้ า : น้าดื่ม
ไผ่ทอง บรรจุภัณฑ์ : ขวดพลาสติกใส ขนาดพกพา พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ผ่าน facebook ชื่อ น้าดื่ม
ชุมชนไผ่ทอง พร้อมนาเสนอผลงานผ่านการจัดแสดงสินค้า 3. ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาผลจากการพัฒนาตราน้าดื่ม และบรรจุภัณฑ์ มาสู่การพัฒนาผลงานในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และราคา
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ปัญหาการดาเนิ นงาน การประสานงาน
ไม่ค่อยสะดวก และการพัฒนาตราสินค้าน้า จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางแก้ไข คือ 1. ศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนโครงการและประสานงานเวลาให้เหมาะสม
คาสาคัญ : 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 2 1 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

บทนา
น้าดื่ม เป็นสิ่งที่สาคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน มนุษย์ทั่วไปสามารถขาดอาหารได้นานถึง 1 เดือน แต่จะขาด
น้าได้เพียง 1 สัปดาห์ ในอดีตมนุษย์ดื่มน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ โดยไม่คานึงถึงความสะอาดของแหล่งน้า แต่ใน
ปัจจุบันแหล่งน้าตามธรรมชาติมีการปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล และสารที่เป็นพิษต่าง ๆ ทาให้มนุษ ย์ต้องนาน้าใน
ธรรมชาติมาผ่านกรรมวิธีเพื่อทาให้ น้ ามีความสะอาดสามารถดื่มได้ โดยหน่วยงานรัฐ บาลได้ดาเนินกรรมวิธี
น้าประปาเพื่อทาให้น้าสะอาดสามารถดื่มได้ แต่คงยังไม่เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบัน
ธุรกิจผลิตน้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่
รวมกันประมาณ 2,000 ราย การผลิตน้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่งน้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งน้าต่างๆ สามารถนา มา
ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ แต่ปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทา
ให้แหล่งน้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น สาหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใน
ตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี
กิจการน้าดื่มไผ่ทอง สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ 120/1 หมู่ที่ 9 ตาบลนาไม้ไผ่ อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง ได้รับงบจากรัฐบาล ชื่อโครงการ SML ปี 2555 จานวน 500,000
บาท เมื่อใช้น้าผลิตน้าดื่มชุมชนไผ่ทองมาสร้างโรงน้าท่อน้าต่างๆและขวดบรรจุน้า เมื่อเสร็จสิ้นปี ต่อมาได้รับการต่อ
ยอดจากรัฐบาลอีก จานวน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องกรองน้าระบบรีเวอร์สออสโมซิล (RO) เมื่อทาให้น้าดื่มมี
คุณภาพสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ในการดูแลของ รพ.สต.บ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อย่างสม่าเสมอ
โรงน้าชุมชนนาไม้ไผ่ ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่ งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงน้าดื่ มที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะดาเนินงานเมื่อจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ยังมีการใช้ตราสินค้าที่ไม่สวยงาน และชนิดการบรรจุภัณฑ์น้อยแบบ
สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ในรายวิชาการจัดการตราสินค้า จึงพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจากปัญหาของชุมชน มาสู่งานให้นักศึกษาได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาจริง กิจกรรม “การ
พัฒนาน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ให้แก่โรงน้าดื่มไผ่ทอง โดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้ ชุมชน และสามเพิ่มขึ้น ทาให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตปฏิบัติที่ดีต่อไป
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วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน
1 P =กาหนดแผนการดาเนินงาน
2 D=ประสานงานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์
D=นาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้
4 A=พัฒนาโครงการในรายวิชาอื่น

ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
ขอบเขตของการดาเนินงาน
ประชากร
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
กลุม่ ตัวอย่าง
นั กศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยี การจัดการ ที่ ล งทะเบียนเรี ยนวิช า การจั ดการตราสิ นค้ า
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
สถานที่ดาเนินโครงการ
โรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง บ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงาน
1. P =กาหนดแผนการดาเนินงาน
2. D=ประสานงานกับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
โดยการประสานงานกับโรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.บ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นอย่างดีเข้าร่วมโครงการ
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงการเข้าร่วมประชุม ณ โรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง
3. D=ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยการลงพื้นที่ ณ โรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง ต. นาไม้ไผ่ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
D=พัฒนาตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์
นักศึกษาลงพื้นที่ ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์/ช่องทางออนไลน์ โดย
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการออกแบบ โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษาทั้งโดยตรงและผ่านระบบออนไลน์ ทาง
เฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย สามารถพัฒนาได้ดังนี้

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั

ภาพประกอบที่ 3 แสดงชื่อเฟสบุ๊ค ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชัย
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การพัฒนาตราสินค้า

การออกแบบลายเส้นตราสินค้า
ตราสินค้า
ภาพประกอบที่ 4 แสดงการพัฒนาตราสินค้า

ภาพประกอบที่ 5 แสดงการพัฒนาฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์
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ภาพประกอบที่ 6 แสดงช่องทางออนไลน์ เฟสบุคแฟนเพจ ชื่อ น้าดื่มชุมไผ่ทอง
D=ประกวดการนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยการนาเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการกาหนดเกณฑ์การตัดสินจากความเป็นไปได้เชิง
พาณิชย์ ความเหมาะสมของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการนาเสนอ ซึ่งการนาเสนอ มี อ.สุธิกาญจน์
แก้วคงบุญ เป็นผู้ตรวจงาน

ภาพประกอบที่ 7 แสดงการนาเสนอผลงาน
3. C=ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้
โดยการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การดาเนินงาน และวิธีการเขียนบทความนักศึกษา ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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ภาพประกอบที่ 8 แสดงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. A=พัฒนาโครงการในรายวิชาอื่น
โดยการนาข้อมูลจากการศึกษาและพัฒนา ตราน้าดื่ม และบรรจุภัณฑ์ มาสู่การพัฒ นาในรายวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และราคา ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

อภิปรายผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินกิจกรรม ทาให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนาไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษา และ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้อง ดังนี้
- การพัฒนาน้าดื่มชุมชน พบว่าผู้บริโภคนิยมบริโภคด้วยขวดพลาสติกน้าใส ที่มีขนาดพกพา ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ กมลชนก อึ้งสุวรรณ และจันทิมา บุษบามินตรา. 2553. แผนธุรกิจน้าดื่ม DUO. ปริญญาศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ พบว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า จาต้องคานึงถึงกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ประชิด ทิณบุตร, เกวรินทร์ พันทวี, ฐปนนท์ อ่อนศร. 2554. การ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสารศิลปกรรมสาร, 65-86
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนักศึกษา และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์โรงน้าดื่มชุมชนไผ่ทอง เป็น
อย่างดี
ปัญหา/อุปสรรค
- นักศึกษาขาดประสบการณ์การนาเสนองาน
- การประสานงานไม่ค่อยสะดวก
- การพัฒนาตราสินค้าน้า จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมาย
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แนวทางแก้ไข
- ฝึกทักษะ/ให้คาแนะนาก่อนการนาเสนองาน
- วางแผนโครงการและประสานงานเวลาให้เหมาะสม
- ศึกษาแบบตัวอย่างแล้วพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด

บทสรุป
1. ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอย่างดี
2. จากการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ได้จริง
3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ในรายวิชาอื่น และในชีวิตประจาวันได้
4. จากการร่ ว มมือพั ฒ นาตราผลิ ต ภัณฑ์ น้าดื่ มชุม ชน ตราไผ่ ท อง ได้ป ระสบความส าเร็ จ และเป็น ที่
ประทับใจของผู้ประกอบการ
ข้อเสนอแนะในการทางานครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่มีตราผลิตภัณฑ์
2. ควรมีการจัดกิจกรรมประกวดการพัฒนาตราผลิ ตภัณฑ์เพื่อ เป็นการดูความคิดสร้างสรรค์หลาย ๆ
รูปแบบ

บรรณานุกรม
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม
Communication of goat raising wisdom by muslim way
วศิน นิยมเดชา1, รัชชานนท์ บุญฤทธิ์1 และฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง2
1
นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
2
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
อีเมล1 : md0937101925@gmail.com

บทสรุป
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทย
มุสลิม ทาให้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบริโภคเนื้อ และนม โดยต้องผ่านการเชือดที่ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล (Halal) เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งเนื้อและนม
ที่ได้ต้องปลอดภัย และต้องมาจากวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เลี้ยงใน
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ส ะอาด จึงต้องเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิ มที่ถูกต้องตามหลั กศาสนาอิส ลาม ซึ่งทาได้
โดยง่าย ประหยัด สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้างและเชื้อโรค แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางคนที่ไม่ใช่มุสลิ ม ก็หันมา
ให้ความสนใจกับการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน เพื่อสร้างรายได้เสริมกันเป็นจานวนมาก ดังนั้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บ ริ โภคชาวไทยมุส ลิ ม และพัฒนาเป็นสินค้าส่ งออกไปจาหน่ายยังประเทศ
มาเลเซีย พร้อมทั้งขยายตลาดด้วยระบบ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือ(KM tools) ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of Practice-CoP) เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของเกษตรกรชาวไทย
มุสลิมที่เลี้ยงแพะมาเป็นเวลานาน แล้วจัดเก็บความรู้เพื่อนาไปปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของสัตวบาลในพื้นที่ที่คอย
เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) ซึ่ ง มี ก ารทบทวนหลั ง การปฏิ บั ติ (After Action Review) และมี เ กษตรกรที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเลี้ยงแพะคอยช่วยให้คาปรึกษาเสมือนเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) จนได้ความรู้ที่นามาสู่
การแบ่งปันความรู้ (Share) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ค และไลน์ (Social Network) ของกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะอย่างสร้างสรรค์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ 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 non972
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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

บทนา
แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม ขยายพันธุ์เร็ว จึงจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงแพะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการเกิดของแพะมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ (พรชัย วงศ์วาสนา, 2552) โดย
พื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะกันมากอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส และสงขลา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม จึงทาให้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบริโภคเนื้อ และนม
โดยต้องผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล (Halal) เพราะผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งเนื้อและนมที่ได้ปลอดภัย ต้องมาจากวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
สะอาดปราศจากเชื้อโรค เลี้ยงในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ซารีนา สือแม, 2550)
ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร
ชาวไทยพุทธที่เห็นโอกาสในการใช้พื้นที่จากัดที่มีอยู่มาเลี้ยงแพะ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจาก
ในพื้นที่ยังนิยมชมชอบ และเป็นการเลี้ยงต่อจากบรรพบุรุษ รวมทั้งความต้องการของตลาดในการใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากกว่าพันธุ์อื่น (สมยศ ทุ่งหว้า และปัทมา หมาดทิ้ง, 2555) แต่เกษตรกรชาวไทยพุทธยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะการเลี้ย งแพะ ส่ งผลต่อคุณภาพเนื้อแพะ และไม่ถูกต้องตามหลั ก ศาสนาอิส ลาม
สภาพแวดล้อมที่เลี้ยงแพะปะปนกับสุนัขและกินอาหารตามถังขยะซึ่งเป็นฮะรอม แพะที่เลี้ยงจึงไม่ใช่อาหารฮาลาล
ทาให้ไม่สามารถจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมได้ หรือถูกกดราคาให้ขายในราคาถูกกว่าราคาซื้อขายทั่วไป
ซึ่งการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ง่าย ประหยัด สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้าง
และเชื้อโรค นับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาช้านาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรบางคนที่ไม่ใช่มุสลิม ก็หันมาให้ความ
สนใจกับการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน เพื่อสร้างรายได้เสริมกันเป็นจานวนมาก แต่ยังความ รู้
เรื่องฮาลาล และการเลี้ยงแพะให้ถูกต้องหลักศาสนาอิสลาม
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล สามารถ
ผลิตแพะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม และพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกขยายตลาดสู่อาเซียน ด้วยระบบ
ตลาดแบบ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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วิธีการดาเนินงาน
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย มีนโยบายจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางสาขาพัฒ นาการเกษตรและธุร กิ จ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ มีรายวิช าสั มมนาในหลั กสู ต ร เพื่อให้
นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และตรงกับปัญหาของชุมชน
มาแลกเปลี่ยนนาเสนอในชั้นเรียน และบทความเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม ” เป็น
บทความที่สังเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลภาคสนามที่ผู้ศึกษาได้ลง
พื้นที่สนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทาให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนาเสนอ
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ เครื่องมือที่ใช้ (KM tools) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
ผู้ศึกษาได้เข้าปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจา เพื่อเลือกหัวข้อศึกษาเรื่อง การเลี้ยงแพะในชุมชนบ้านเกิด
คือ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จึงเริ่มค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อหา
ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงแพะกับชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทาให้ทราบว่าในพื้นที่อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วทุกตาบล ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายใหม่หลายคนไม่ใช่มุสลิม จึงขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและสุขาภิบาล ทาให้แพะไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดประเด็น
ศึกษาที่ตรงกับปัญหาของชุมชน คือ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ
ตามวิ ถี มุ ส ลิ ม เพื่ อ จะได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ห าแนวทางการพั ฒ นา
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนให้มีคุณภาพ
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยการสนทนากลุ่มกับเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) และมี
อาจารย์ประจาวิชาทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
ผลที่ได้รับ คือ ทราบถึงศักยภาพด้านอาหารแพะที่มีในพื้นที่ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่เป็นชาวไทย
มุสลิม กับเกษตรกรชาวไทยพุท ธ มีวิธีการเลี้ยงทั้งแบบขังคอก การเลี้ยง
แบบปล่อยทุ่ง หรือผูกล่าม ซึ่งพันธุ์แพะที่เลี้ ยงมักเป็นแพะพันธุ์พื้นเมือง
และพันธุ์บอร์ผสม
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อาเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ และปัญหาในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร
และจดบันทึกข้อมูลจากการเล่าเรื่อง
KM tools ที่ใช้ คือ ชุมชนนักปฏิบั ติ (Community of Pratice-CoP) ในที่นี้ห มายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)
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ผลที่ได้รับ คือ ภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะที่เกษตรกรชาวไทยมุสลิ มได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัว จาก
รุ่นสู่รุ่น จนเป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลตามวิถีมุสลิม เพื่อให้แพะมีคุณภาพเนื้อที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน
ฮาลาล ส่วนเกษตรกรชาวไทยพุทธ ยังขาดความเข้าใจเรื่องฮาลาลจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขาภิบาลของแพะ จึงทาให้
พ่อค้าคนกลางซื้อแพะในราคาถูกกว่าแพะที่เลี้ยงโดยชาวไทยมุสลิม
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
การจัดเก็บความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ มีทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล และความรู้ที่เผยแพร่เป็นเอกสาร และ
สื่อออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรจะทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านผู้ นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจาตาบล
โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริ มการเลี้ยงแพะ และมีการแจกพันธุ์แพะแก่เกษตรกรที่ส นใจ ทาให้เกิดการรวมกลุ่ ม
เกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีการพบปะพูดคุย เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ นับเป็นโอกาส
ของการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ร้านน้าชา และร้านค้าชุมชน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มแพะขนาดใหญ่หลาย
แห่งที่จาหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะแก่เกษตรกร ก็ยังมีเว็บไซต์ด้านการเกษตรเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ
เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงแพะได้ จึงเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะที่มีการติดต่อซื้อขายแพะ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งท างาน (After Action Review) เพื่ อ บอกเล่ า ทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาด้วยบรรยากาศของเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ทาให้เกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน และมีผู้ประกอบการฟาร์มแพะทาหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกร และผู้ประกอบการฟาร์มแพะ จะรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ พบปะพูดคุย
กัน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เป็นชาวไทยมุสลิม จะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่
เข้าใจวิถีมุสลิ ม จึงมีการพูดคุย ถ่ายทอดความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การเลี้ยงแพะมี
คุณภาพ โดยการให้คาแนะนาเรื่องการสร้างคอกแพะ ที่ต้องยกพื้นให้สูง และตีพื้นคอกด้วยไม้ระแนง ซึ่งอาจจะ
ดัดแปลงจากวัส ดุที่มี ในท้ องถิ่ นได้ เช่น แผ่ น ไวนิล แผ่ น ฟิว เจอร์
บอร์ดเก่า เศษไม้ เป็นต้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของแพะ
KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู้ระหว่างทางาน (After Action
Review) เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ ยงแพะ โดยมีผู้ ประกอบการฟาร์ม
แพะทาหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ เกิดแนวคิดการประยุกต์วัสดุ
เหลือใช้ และวัสดุในท้องถิ่น มาทาคอกแพะ แบบลดต้นทุน และเป็น
ผลดีต่อสุขอนามัยของแพะ
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ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและความรู้ที่เผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ของหน่ วยงานต่าง ๆ และเฟซบุ๊คของผู้ ประกอบการฟาร์มแพะในภาคใต้ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ รวมทั้งการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า
KM tools ที่ใช้ คือ แหล่ งผู้รู้ ขององค์กร (CoE) การเข้าถึง
ข้อมูล ด้วยวิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ในชุมชน ซึ่งจะทาหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยง (Mentor) และการใช้สื่อออนไลน์ (Social Network)
ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรรุ่นใหม่จะทราบว่าในชุมชนมีใคร
บ้างที่เป็นผู้รู้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เมื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ประสบ
ปัญหาแพะป่วย ก็จะได้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การที่เกษตรกรได้พบปะกันตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น
ร้ า นน้ าชา ตลาดนั ด คอกแพะ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ กั น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ โดยการเล่ า เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่
เกิดขึ้น นาไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหากันเป็นประจาทุกวัน
KM tools ที่ใช้ คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการทา
หน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) รวมทั้งมีการใช้เฟซบุ๊ค (Social Network) เป็นเวทีถาม-ตอบ (Forum) ไขข้อข้องใจแก่กัน
ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม และมีเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ต่างมีใจรักในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาการ
เลี้ยงแพะอยู่เสมอ เช่น เรียนรู้การทาอาหารเสริมให้แพะจากเว็บไซต์ การลดต้นทุนและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
การวางแผนจัดจาหน่ายเนื้อแพะแปรรูปแก่ผู้บริโภค การจัดการด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตัดตอนพ่อค้าคนกลาง
นับว่าเกษตรกรเริ่มมีการปรับตัวในการดาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ การเล่ า เรื่ อ ง (Storytelling) การประชุ ม ทบทวนหลั ง การปฏิ บั ติ (After Action
Review) และมีการใช้ Social Network
ผลที่ได้รับ คือ การพัฒนาวิธีการเลี้ยงแพะของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทยพุทธ เป็นไปตามวิถีมุสลิม
ตั้งแต่การปรับปรุงคอกแพะ การให้อาหาร การสุขาภิบาลแพะ
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จากวิธีดาเนินการดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู KM Process) และ
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ดังต่อไปนี้
KM Process
ขั้นตอนที่ 1
การบ่งชี้ความรู้
ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและแสวงหาความรู้
ขั้นตอนที่ 3
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ

KM Tool
- Brainstorming
- CoP
- Mentor
- CoP
- Storytelling

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

- After Action Review
- Peer Assist
- Mentor
- After Action Review
- Mentor

ขั้นตอนที่ 5
การเข้าถึงความรู้

- Center of Excellence (CoE)
- Social Network

ขั้นตอนที่ 6
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

- Storytelling
- Mentor
- Social Network
- Forum
- Storytelling
- After Action Review
- Social Network

ขั้นตอนที่ 7
การเรียนรู้

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การเลี้ ยงแพะเป็ นส่ว นหนึ่งของวิถีชีวิตมุส ลิม เนื่องจากแพะมีความสาคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สาคัญ 2 พิธี ได้แก่ “อากีเกาะฮ” สาหรับการรับขวัญทารกแรกเกิด และ “การกุ
รบ่าน” เพื่อแสดงการเสียสละและศรัทธาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ ชาวไทยมุสลิมยังนิยมนาแพะมาประกอบอาหาร
ในพิธีการโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน หรืองานศพ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเนื้อแพะก็จะเป็นชาวไทย
มุสลิม ที่จะเลือกแพะที่ผ่านการเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เป็นเนื้อแพะฮาลาล (Halal) รวมทั้งวิธีการ
เลี้ ยงแพะก็ต้องเลี้ย งด้วยอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากสารตกค้าง ซึ่งจะต้องเป็นการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิ ม
สอดคล้องกับ ซารีนา สือแม (2550) ที่กล่าวถึงความสาคัญของแพะที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาอิสลาม
ชาวไทยมุสลิมได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสอนกันภายในครอบครัว จากรุ่นสู่
รุ่น สะสมความรู้และประสบการณ์จนเป็นภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถี มุสลิม ที่มีต้นทุนการเลี้ยงต่า สะอาด
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ประหยัด และได้ผลดีต่อสุขภาพทั้งแพะและผู้บริโภค โดยมีวิธีการเลี้ยงแพะหลายวิธี ทั้งแบบขังคอก การเลี้ยงแบบ
ปล่อยทุ่ง หรือผูกล่าม สอดคล้องกับงานของ สมยศ ทุ่งหว้า และปัทมา หมาดทิ้ง (2555) ที่ได้กล่าวถึงการเลี้ยง
แพะในระบบการทาฟาร์มของชุมชนมุสลิม ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และพันธุ์แพะที่เลี้ยงมักเป็น
แพะพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์บอร์ผสม แต่ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมนี้ ยังอยู่ในวงจากัดในสังคมหรือ
ครอบครัวมุสลิมเท่านั้น มิได้เผยแพร่กันเป็นข้อมูลความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทย
พุทธ จะไม่เข้าใจวิถีมุสลิมและเรื่องอาหารฮาลาล ทาให้เลี้ยงแพะปะปนกับสัตว์เลี้ยงต้องห้ามอย่างสุนัข และให้กิน
เศษอาหารที่ปนเปื้อนไขมันและกระดูกจากสัตว์ต้องห้าม เช่น หมู เป็นต้น ดังนั้น ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมจึงไม่
ยอมรับแพะที่เลี้ยงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะตามวิถีมุสลิม
จากการศึกษาเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม” พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ สอดคล้องกับกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
โดยมีการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM Tool) หลากหลาย ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) หาแนวทาง
พั ฒ นาเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งแพะที่ เ ป็ น ชาวไทยพุ ท ธร่ ว มกั บ เกษตรกรชาวไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(Community of Practice-CoP) เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) แล้วนา
ความรู้ปปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของสัตวบาลในพื้นที่ที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ
(After Action Review) และมีเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการเลี้ยงแพะคอยช่วยให้คาปรึกษาเสมือนเป็น
เพื่อนช่ว ยเพื่อน (Peer Assist) และมี การแบ่ง ปันความรู้ (Share) บนเครือข่า ยอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ค และไลน์
(Social Network) ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานของอลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ และสุข
กมล รัตนสุภา (2559) ที่ใช้การจัดการความรู้ในการสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวไร่ในแปลงยางพาราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่
เป็นชาวไทยพุทธ เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ผ่านการถามตอบข้อสงสัย และการเล่าเรื่องจาก
เกษตรกรชาวไทยมุสลิมผู้มีประสบการณ์ ประสานความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกันอย่างไม่เป็น
ทางการ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาด้วยกันในลักษณะเพื่อนช่ว ยเพื่อนภายในกลุ่ มเกษตรกรด้วยกัน
มากกว่าที่จะเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม ซึ่งเกษตรกร
ในชุมชนดาเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้วยความเต็มใจ จึงทาให้พัฒนาเป็นเครือข่ายเกษตรกร
ติดต่อสัมพันธ์กันในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีใจใฝ่รู้และรักในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจาก
งานเสริมให้เป็นงานหลักที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง มีความกระตือรือร้ นในการแสวงหาความรู้มาแก้ปัญหา จึงทาให้
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะจากเกษตรกรรุ่นเก่าที่ประสบความสาเร็จในการเลี้ยงแพะมาแล้ว ก่อเกิด
เป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอย่างไม่เป็นทางการ
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2. ผู้ ป ระกอบการฟาร์ มแพะ และเกษตรกร มี การสื่ อ สารกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นสื่ อออนไลน์ ( Social
network) เป็ น ลั ก ษณะการสอบถามหาความรู้ ใ หม่ ทาให้ เ กษตรกรได้รั บ ข้อ มูล ความรู้ และร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ นาไปสู่การสร้างตลาดรองรับแพะจากเกษตรกร
3. ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมมีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ราคาแพะสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่น จึงเป็นเหตุ
จูงใจให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น

สรุป
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม เป็นการสื่อสารที่การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล ในที่นี้หมายถึงเกษตรกรชาวไทย
มุสลิม ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งด้วยการบอกเล่าวิธีการ และทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อพั ฒนาความรู้และทักษะ
การเลี้ยงแพะที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทาให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นชาวไทยพุทธมีความเข้าใจวิถีมุสลิม
และเรื่องฮาลาลได้เป็นอย่างดี
จากผลการศึกษาดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่า กระบวนการจัดการความรู้ เป็นหัวใจสาคัญของ
การถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน เกิดพลังศรัทธาในการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ซึ่งแท้จริงแล้ว เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมกับการดาเนินงานทุกกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
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บทสรุป
ล่องแก่งหนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของอาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ที่มีกิจกรรมการ
ล่องแก่ง อาหารพื้น บ้าน รวมถึงที่พัก โดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนท้องถิ่นที่ช่ว ยกันดาเนินการพัฒ นาให้ การ
ท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหา และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว
ชุมชนจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และยังเกิดความ
รัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งการสร้างจิตสานึกในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน และเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยว
ชุมชนขยายตลาดสู่ E-commerce ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
(KM tools) ได้แก่ การระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP)
เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) ของผู้แทนชุมชน แล้วจัดเก็บความรู้
เพื่อนาไปปฏิบัติร่ วมกับผู้ นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งมีการทบทวนหลังการ
ปฏิบั ติ (After Action Review) และเพื่อนช่ ว ยเพื่อน (Peer Assist) จนได้ค วามรู้ที่นามาสู่ การแบ่งปั นความรู้
(Share) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนรวมตัวเป็นเครือข่ายติดต่อปรึกษาหารือกันด้วย Social
Network ของกลุ่มสมาชิก ซึ่งเป็นเสมือนเวที ถาม-ตอบ (Forum) ข้อข้องใจนาไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กัน เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ 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

บทนา
จังหวัดพัทลุง เมืองโนรา อู่นาข้าว พราวน้าตก แหล่งนกน้า ทะสาบงาม เขาอกทะลุ น้าพุร้อน เป็นหนึ่งใน
จังหวัดที่มีการตอบรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวและมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานภายใต้การมี
ส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการที่นาเรื่องราวพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าในชุมชนมาสร้างเป็นจุดขาย เพื่อ
ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าตลอดจนมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดพัทลุง เป็น 1 ใน
24 จังหวัด ในโครงการนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเรื่องราว เรื่องเล่า หรือตานานความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการ
สร้างการรับรู้ เรื่องราววิถีไทยที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้สัมผัส กับความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีที่ชุม ชนมีต่อ
สถานที่ต่าง ๆ เป็ น การตอกย้าความหมายที่มากกว่าของการเที่ยว ที่ไม่ใช่แค่การไปพบกับความสวยงาม แต่
สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจ เสริมกาลังใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี (กองบรรณาธิการนายรอบรู้และนิตยสาร ,
2553)
ล่องแก่งหนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ที่มีกิจกรรมการล่องแก่งและที่พัก รวมถึงอาหารพื้นบ้าน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหา
และได้รับ ผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยว จึงจาเป็นที่ ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
ขั้นตอน และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อ
ก่อ ให้ ความรั ก ความห่ ว งแหน ความภาคภูมิ ใ จ พร้ อมทั้ งการสร้ า ง
จิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลป้ อ งกั น รั ก ษาทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วและ
สภาพแวดล้อมให้คงอย่างยั่งยืนเพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยวย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่อีกทั้งยัง
ง่ายต่อชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่และเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวและในที่สุด
ชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนในการควบคุม การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ (ณัฏฐณิชา หมื่นหนู, 2557)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อพัฒนาล่องแก่งหนานมด
แดง ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
และร่วมปรับปรุงวิธีการให้บริการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อไป
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วิธีการดาเนินงาน
ด้วยนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เน้นผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ทางสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงได้ออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์
ในการฝึกปฏิบัติรับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่วิจัยตามแผนการดาเนินงานวิจัย
ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมารับใช้ชุมชนได้จริง และบทความเรื่อง “การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน :
ล่องแก่งหนานมดแดง” เป็นบทความที่สังเคราะห์จากกระบวนการวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อ ล่ องแก่ง หนานมดแดง ต าบลลานข่อ ย อ าเภอป่า พะยอม จั ง หวั ด พัท ลุ ง ” ซึ่ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะผู้วิจัยได้มีวิธีการดาเนินการวิจัยตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และ
เครื่องมือที่ใช้ (KM tools) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
คณะผู้วิจัยได้เข้าปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และเลือกศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกิด
คือล่องแก่งหนานมดแดง ตั้งอยู่ตาบลลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จึงนัดหมายลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ตาบลลานข่อย ทาให้ ทราบว่ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวล่องแก่งในตาบลลานข่อยมีหลายแห่ง แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการกันเป็นจานวนมาก คือหนานมด
แดง เนื่องจากผู้ประกอบการมีความพร้อมในการให้บริการสถานที่ร่มรื่นบรรยากาศดี จัดภูมิทัศน์สวยงาม รวมทั้งมี
ลานกิจกรรมและห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะได้ ที่สาคัญทาให้ทราบศักยภาพของชาวบ้านด้าน
วัฒนธรรมอาหารตามวิถีชุมชน คณะผู้วิจัย จึงได้แลกเปลี่ยนความรู้หาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
KM tools ที่ใช้ คือ การระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยการ
เสวนาพูดคุยกับผู้ประกอบการ ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ตาบลลานข่อยเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
Pratice-CoP) และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
ผลที่ได้รับ คือ ทราบถึงศักยภาพของพื้นที่และชาวบ้านในการให้บริการอาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนที่มีมาแต่โบราณ จึงเกิดประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประเด็น ได้แก่
- นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของชุมชน
- ทาอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและกลับมาเยือนอีกครั้ง
- แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสถานที่พัก อาหาร
การบริการของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อค้นหาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์คนในชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง ได้แก่ ผู้นา
ชุมชน ร้านค้าในชุมชน คนให้บริการล่องแก่ง ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว และจด
บันทึกข้อมูลจากการเล่าเรื่อง
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KM tools ที่ใช้ คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Pratice-CoP) ในที่นี้หมายถึง นักท่องเที่ยว และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดง โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)
ผลที่ได้รับ คือ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ และศักยภาพของชุมชนในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนที่ผู้ประกอบการจะรับเข้ามาเป็นพนักงาน
และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาขายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของแก่นักท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยว และรวบรวมประเด็นเรื่องเล่าที่ได้จากคนในชุมชน เพื่อนาเสนอให้ที่
ประชุมผู้ประกอบการ ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ตาบลลานข่อย ได้รับทราบระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน เพื่อหาแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งท างาน (After Action Review)
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ชุมชนตอบสนองความต้องการและสร้างความ
ประทับ ใจแก่นั กท่องเที่ย วได้ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้อง
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ตาบลลานข่อยที่มี
ประสบการณ์มาเล่าเรื่องความประทับใจที่เคยได้รั บจากการท่องเที่ยวที่อื่น จึงมี
บรรยากาศของความเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ทาให้ชาวบ้าน
ได้รับความรู้ใหม่ และเกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อไป
ผลที่ได้รับ คือ ชาวบ้าน ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ได้
ทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเกิ ด
แนวคิดที่จะร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ทาป้ายบอก
ทาง รวมทั้ง กาหนดกฎกติกาที่ จ ะปฏิบั ติแก่นั กนักท่ องเที่ ยว เพื่อการ
บริการที่ประทับใจ
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ผู้ น าชุ ม ชนน าประเด็ น เรื่ อ งความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วล่ อ งแก่ ง หนานมดแดง แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
ประจาเดือนของหมู่บ้านให้ชาวบ้าน ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหารือที่ประชุมถึงกฎกติกา ข้อพึงปฏิบัติต่อ
นักท่องเที่ยว
KM tools ที่ใช้ คือ การเรียนรู้ระหว่างทางาน (After Action
Review) เพื่อทบทวนการปฏิ บั ติงานที่ ผ่ านมา โดยมีผู้ นาชุมชนและ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ค อยเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
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ผลที่ได้รับ คือ ชาวบ้าน ร้านค้าในชุมชน และผู้ประกอบการ ตระหนักถึง การบริการนักท่องเที่ยวให้มี
ความประทับใจและความพึงพอใจทั้งด้านการบริการที่พัก อาหาร สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ป ระกอบการ และชาวบ้าน ได้ใช้ช่องทางการ
สื่ อสารออนไลน์ ทั้งไลน์ ( Line) และเฟซบุ๊ ค(Facebook) ในการแจ้ ง
ทราบกฎกติกา และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนควรรู้ และปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการนัดหมาย
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ พบปะปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ แหล่ ง ผู้ รู้ ข ององค์ ก ร (CoE) การเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอบถามข้ อ มู ล จากผู้ รู้ ใ นชุ ม ชน และการใช้ สื่ อ
ออนไลน์ (Social Network) เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ คนในชุ ม ชนมี เ ข้ า ใจในการให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเทีย่ ว และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อมีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ทาให้การนัดหมายของชาวบ้านสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใ นที่ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน
และการพบปะกันที่ร้านกาแฟ และร้านค้าในชุมชน
KM tools ที่ ใ ช้ คื อ การเล่ า เรื่ อ ง (Storytelling) จาก
ประสบการณ์การให้บริการแก่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งได้
มีการใช้สื่ อออนไลน์ (Social Network) เพื่อ ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเป็นเวที ถาม-ตอบ (Forum) ไขข้อ
ข้องใจแก่กันได้เป็นอย่างดี
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ มี ก ารสื่ อ สารถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ งการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการสร้าง
ความสัมพันธ์รวมกลุ่มกันเป็น เครือข่ายในชุมชน โดยจัดเก็บวิดีโ อ
และรูปภาพกิจกรรมการบริการนักท่องเที่ยวไว้ในเฟซบุ๊ค เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และเก็บไว้ในอัลบั้มและโน้ตของไลน์กลุ่ม เพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน
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ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้
จากการที่ ผู้ น าชุ ม ชน ชาวบ้ า น ผู้ ป ระกอบการ และ
เจ้าหน้าที่ตาบลลานข่อย ได้พบปะกันตามวาระ หรือ สื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการนักท่องเที่ยว
จึงเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการใฝ่รู้ และรักในการเรียนรู้
เรื่ อ งการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น และเกิ ด มี เ รื่ อ งเล่ า
ประสบการณ์จากการที่แต่ละคนไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ มาบอกเล่าให้คนในชุมชนฟัง นับเป็นการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่สร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
KM tools ที่ใช้ คือ การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action
Review)
ผลที่ได้รับ คือ ความรู้เรื่องการบริการนักท่องเที่ยวให้มีความพึงพอใจอย่างสูงสุดที่สามารถปฏิบัติตามได้
จริง ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จากวิธีดาเนินการดังกล่าว สามารถสรุปแนวคิดตามกรอบกระบวนการจัดการความรู KM Process) และ
เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) ดังต่อไปนี้
KM Process
ขั้นตอนที่ 1
การบ่งชี้ความรู้
ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและแสวงหาความรู้

- Brainstorming
- CoP
- Mentor
- CoP
- Storytelling

ขั้นตอนที่ 3
การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

- After Action Review
- Peer Assist
- After Action Review
- Mentor

ขั้นตอนที่ 5
การเข้าถึงความรู้

- Center of Excellence (CoE)
- Social Network

ขั้นตอนที่ 6
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

- Storytelling
- Mentor
- Social Network
- Forum
- Storytelling
- After Action Review

ขั้นตอนที่ 7
การเรียนรู้
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ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
หนานมดแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในอาเภอป่าพะยอมที่กาลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็นจานวน
มาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปตามกระแสความนิยมที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนที่เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน แต่การหลั่งไหล
เข้ามาของนักท่องเที่ยวจานวนมากย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่น เช่น ขยะของ
เสีย สิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นผลเสียแก่ชาวบ้านคนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้าธรรมชาติ
ของชุมชน ซึ่งอาจจะทาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม จนนักท่องเที่ยวลดหายไปในที่สุด หากไม่มีการ
วางแผนพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี
ดังนั้น จะต้องมีการสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ แล้วนาผลการสารวจมาสื่อสารขยาย
ผลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน อันได้แก่ ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในชุมชน และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ได้ทราบเพื่อร่วมระดมความคิดในการหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดงให้คงความเป็นอัต
ลักษณ์ตามวิถีชุมชน
การใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งหนานมดแดงนี้ จึง
เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการตระหนั กในเรื่ อ งของการอนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ไ ปกับ การค านึง ถึ งคุ ณ ค่า ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น และเกิดความร่วมมือของชาวบ้านในการร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีระบบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและคนในชุมชน ด้วยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ค
และไลน์ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลดีต่อคนในชุมชนระยะยาว

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ
การนากระบวนการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อพัฒนาล่องแก่งหนานมดแดง ตาบล
ลานข่อย อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และร่วม
ปรับปรุงวิธีการให้บริการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนได้นั้น มีปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและรักในการเรียนรู้พัฒนางานบริการการท่องเที่ยว มีความ
เข้มแข็ง กระตือรือร้นในการทางาน เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นพนักงาน และขายสินค้าชุมชน ทาให้เ กิด
การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
2. ผู้ น าชุ มชน ผู้ ป ระกอบการ และชาวบ้า น มีการสื่ อสารกันอย่า งต่ อเนื่ องผ่ า นสื่ อออนไลน์ (Social
network) เป็ น ลั ก ษณะการประชุ มทบทวนความรู้ห ลั ง ปฏิบั ติ (AAR) ทาให้ ช าวบ้ านได้ รั บข้ อมู ล ข่า วสารและ
ประเมินของตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นาไปสู่ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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3. การจัดให้มีตลาดนัดในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านนาผลผลิตทางการเกษตรและขนมพื้นบ้าน
อาหารพื้นเมืองมาจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ทาให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี
ชาวบ้านจึงมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

สรุป
การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่งหนานมดแดง โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) และเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tool) มาใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาล่องแก่งหนานมด
แดง โดยเริ่มต้นจากการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ศึกษาปัญหาร่วมกัน แล้วสารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ย ว เพื่อค้นหาความต้องการ และปั ญหาต่าง ๆ ในมุมมองของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น ผู้ รับบริการจาก
ผู้ประกอบการ และชุมชน จึงเป็นการดึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง เพื่อนาผลการสารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ และชุมชนได้ทราบ เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
การใช้เครื่องมือจัดการความรู้ในกระบวนการวิจัย ทาให้ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคมและชุมชน และรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในสังคมออนไลน์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดาเนินการท่ องเที่ยววิถีชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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ตามรักษ์อ้มหอม...คืนผ้าย้อมมูลควาย
Reviving Om back to the Buffalo Dung Dyed Fabric
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บทสรุป
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาอ้ม และการทดลองปลูกอ้ม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิน
โครงงาน คือ การระดมสมอง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การทดลองพรางแสง การจัดเวทีคืนข้อมูลและ
แบบสอบถาม กระบวนการจัดการความรู้ในการดาเนินโครงงาน ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้ การแสวงหาความรู้
การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลการศึกษาทาให้ได้ภูมิปัญญาอ้ม คือ การปลูก การใช้ประโยชน์ และ
ความเชื่อ ผลการทดลองการพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม คือ การพรางแสง 80% และชาวบ้านมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูลอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.82)
คาสาคัญ : 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 8 0 % . In addition, the villagers were satisfied forward training at the
height level ( X = 4.30, S.D. = 0.82).
Keywords : Om Knowledge management Shading

บทนา
บ้านนาเชือก ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 84 บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หรือ “หมู่บ้านราชมงคล” ด้วยการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งมติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์การสร้างอาชีพจากทรัพยากรที่มีในชุมชน การพัฒนาศักยภาพของ
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กลุ่มอาชีพให้เข้ม แข็งเพื่อเพิ่มรายได้ การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน การส่งเสริมการ
ดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช (คณะกรรมการหมู่บ้านนาเชือก
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2555) ชาวบ้านนาเชือกประกอบอาชีพเสริม คือ
การทอผ้าย้อมมูลควาย ซึ่งในระยะแรกได้ใช้ใบอ้มเป็นวัตถุดิบในการดับกลิ่นมูลควาย ต่อมาต้นอ้มได้สูญพันธุ์ไป
จากชุมชน และชาวบ้านนาเชือกมีความต้องการให้ต้นอ้มคืนกลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้ส่งโครงงาน
“ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย” ภายใต้โครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 11” ประจาปี 2559 โดยธนาคารไทย
พาณิชย์ และได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย พร้อมกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงงาน จานวน 75,000
บาท เพื่อหาวิธีให้ต้นอ้มกลับคืนสู่ชุมชน และใช้ประโยชน์จากอ้มในกระบวนการทอผ้าย้อมมูลควายต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
โครงงาน ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย มีวิธีดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การบ่งชี้ความรู้
ดาเนินการศึกษาโจทย์ที่โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 11 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ว่าเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
อะไร รวมถึงการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน จากนั้นสมาชิกใน
ทีมนาผลการศึกษามาช่วยกันระดมสมอง เพื่อพัฒนาโครงงานที่สอดคล้องทั้งกับโจทย์ของโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่
11 และความต้องการของชุมชน
2. การแสวงหาความรู้
ดาเนินการสืบค้นภูมิปัญญาเกี่ยวกับอ้ม คือ การปลูกอ้ม การดูแลรักษาต้นอ้ม การใช้ประโยชน์จากต้นอ้ม
และความเชื่อเกี่ยวกับ อ้ม โดยการสนทนากลุ่มร่วมชาวบ้านที่มีความรู้และเคยปลูกต้นอ้ม จานวน 10 คน ซึ่ง
ดาเนินการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง นอกจากนี้ ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้รู้อีก จานวน 3 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมาก
ที่สุด ซึ่งจะนาข้อมูลจากขั้นตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกอ้มต่อไป
3. การสร้างความรู้
โดยนาผลการศึกษาจากขั้นตอนการแสวงหาความรู้ มาเป็นโจทย์ในการสร้างความรู้ และเป็นการสร้าง
ความรู้แบบชาวบ้านมีส่วนร่วม
4. การแลกเปลี่ยนความรู้
โดยการจัดเวทีคืนข้อมูล ซึ่งเป็ นผลที่ได้จากการสืบค้นภูมิปัญญาอ้มและการทดลองพรางแสง และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงงาน ทั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป 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
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายความว่า อยู่ในระดับปานกลาง
หมายความว่า อยูใ่ นระดับน้อย
หมายความว่า อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินโครงงาน ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
1. การบ่งชี้ความรู้
จากการศึกษาโจทย์ที่โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 11 ธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องการให้นักศึกษาได้นาความรู้
ที่เรียนในสาขาวิชาที่เรียน มาใช้ในการทาโครงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่
แล้ ว ในชุม ชนและเป็ น ชุ มชนที่ อยู่ ไ ม่ไ กลจากมหาวิ ทยาลั ยที มงานจึ งมี ความสนใจศึ กษาบ้ านนาเชือ ก ซึ่ง เป็ น
“หมู่บ้านราชมงคล” จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่า ชุมชนใช้ต้นอ้มเพื่อดับกลิ่นผ้าย้อมมูลควาย แต่
ปัจจุบันต้นอ้มได้สูญพันธุ์ไปจากชุมชน ทีมงานจึงนาโจทย์ของธนาคารไทยพาณิชย์และผลการศึกษาจากชุมชนมา
พัฒนาโครงงาน ด้วยการระดมสมองและได้ตั้งชื่อโครงงานว่า “ตามรักษ์อ้มหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย”

ภาพที่ 1 กิจกรรมการบ่งชี้ความรู้
2. การแสวงหาความรู้
ผลการสืบค้นภูมิปัญญาเกี่ยวกับอ้ม เพื่อนาภูมิปัญญาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกต้นอ้มในขั้นตอน
ต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 การปลูกและการขยายพันธุ์ต้นอ้ม ชาวบ้านใช้วิธีการตัดกิ่งปักชาในกระถาง มีดังนี้
1) การเลือกกิ่งพันธุ์ เช่น เลือกกิ่งอ้มที่ติดกั บดิน ความยาวที่เหมาะสาหรับการปักชา
ควรมีความยาว 2-3 นิ้ว
2) เตรียมวัสดุปลูก เตรียมดินร่วนซุย ใส่กระถางปลูกที่เตรียมไว้ กระถางปลูก ส่วนใหญ่
ใช้ภาชนะเก่าต่างๆ เช่น ตะกร้า กระติบข้าว รางไม้ เป็นต้น
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3) การปั กชา น ากิ่งที่ตัดมาปักลงไปในกระถางประมาณ 2-3 กิ่ง เสร็จแล้ ว จึงรดน้า
ตามปกติ โดยน้าที่ใช้รดต้องเป็นน้าสะอาด ไม่ใช้น้าเหลือทิ้งจากการซักผ้าหรือน้าล้างจาน
4) การเก็บกระถาง ให้เลือกเก็บกระถางปลูกตรงบริเวณร่มราไร เพราะต้นอ้มไม่ชอบ
แดด แสงแดดจะทาให้ใบอ้มลวกได้ และตั้งกระถางให้สูงประมาณเหนือเข่าขึ้นไป เพื่อป้องกันไก่เขี่ย
2.2 การใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ทางความหอมของใบอ้มของชาวบ้านนาเชือกในอดีต มี
ดังนี้
1) ใช้ดับกลิ่นเหม็นของมูลควายในการย้อมผ้ามูลควาย
2) ชายหนุ่มนามาใช้แทนน้าหอม เมื่อจะไปจีบสาว โดยนาใบอ้ม 1 ใบ มานาบกับไฟ
แล้วเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กระจายออกมา
3) ใช้ทาขี้ผึ้งทาริมฝีปาก โดยผสมใบอ้มกับมะพร้าวแก่ เพื่อทาขี้ผึ้ง จะทาให้ขี้ผึ้งมีกลิ่น
หอมของใบอ้ม
4) เพื่อสูดดมแก้วิงเวียนศีรษะ โดยคนสมัยโบราณเมื่ อเข้าป่าจะพกใบอ้มใส่ กระเป๋า
เสื้อผ้า เพื่อสูดดมแก้วิงเวียนศีรษะ
5) ใช้ไล่เหลือบ ริ้น แมลงหวี่ โดยนาใบอ้มมานาบไฟแล้วม้วนทัดไว้ที่หู
2.3 ความเชื่อ ชาวบ้านนาเชือกมีความเชื่อเกี่ยวกับอ้ม ดังนี้
1) ห้ามผู้หญิงที่มีประจาเดือนเด็ดใบ เพราะต้นอ้มเป็นไม้หอม ไม่ชอบของเสีย
2) ห้ามเอามือค้าเข่าเด็ดใบ ต้นอ้มจะตาย
3) การปลูกอ้ม ถ้าปลูกวันอังคาร ต้นอ้มแข็งแรง ปลูกวันพฤหัสบดี ใบอ้มจะงาม
แม้จะได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาแล้ว ทีมงานซึ่งไม่เคยเห็นต้นอ้มมาก่อน ก็ยังไม่สามารถหา
วิธีการปลูกอ้มได้ และจากการสัมภาษณ์ แม่ชีหยุ้น ทัพพิลา ผู้เคยปลูกอ้มคนสุดท้ายของชุมชน ซึ่งนาต้นอ้มมาจาก
สามเณร พาคิน วาริคิด วัดป่าหนองผือ อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ทีมงานจึงได้ไปสัมภาษณ์สามเณร
พาคิน วาริคิด โดยสามเณรใช้วิธีการปลูกอ้มแบบปลูกในแปลงขนาดประมาณ 1.2x1.5 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น
25 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 25 เซนติเมตร รดน้า เช้า-เย็น และใส่ปุ๋ยขี้เถ้าถ่าน ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อแปลง
ดังนั้น ทีมงานจึงได้ประยุกต์วิธีการปลูกอ้มของสามเณรพาคิน วาริคิด สาหรับทดลองในขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการแสวงหาความรู้
3. การสร้างความรู้
ผลการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอ้ม พบว่า อ้มเป็นพืชที่ชอบแสงแดดราไร จึงได้ดาเนินการทดลองปลูกอ้ม
แบบการพรางแสงในแปลงทดลองขนาด 1.5x1.85 เมตร ด้วยวิธีการ 1) ไม่พรางแสง 2) พรางแสง 50% 3) พราง
แสง 80% วิธีการละ 5 แปลง ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร รดน้า เช้า -เย็น
ใส่ปุ๋ย 15 วันต่อครั้ง ครั้งละ 3 กิโลกรัมต่อแปลง เพื่อหาวิธีการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้ม โดยมีการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นอ้ม คือ ความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม และจานวนใบ ซึ่งเป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานกับชาวบ้าน และสอนให้ชาวบ้านเป็นผู้บันทึกข้อมูลการทดลอง ในทุก ๆ 15 วัน จานวน 4 ครั้ง และ
นักศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant
Difference (LSD) ผลการทดลอง พบว่ า 1) ความสู ง ต้ น อ้ ม ที่ ป ลู ก แบบไม่ พ รางแสง มี ค วามสู ง เฉลี่ ย 9.26
เซนติเ มตร พรางแสง 50% มี ค วามสู งเฉลี่ ย 9.61 เซนติ เ มตร และพรางแสง 80% มี ค วามสู ง เฉลี่ ย 10.42
เซนติเมตร 2) ความกว้างทรงพุ่ม ต้นอ้มที่ปลูกแบบไม่พรางแสง มีความกว้างเฉลี่ย 12.19 เซนติเมตร พรางแสง
50% มีความกว้างเฉลี่ย 13.77 เซนติเมตร และพรางแสง 80% มีความกว้างเฉลี่ย 15.39 เซนติเมตร 3) จานวนใบ
ต้นอ้มที่ปลูกแบบไม่พรางแสง มีจานวนใบเฉลี่ย 11.99 ใบ พรางแสง 50% มีจานวนใบเฉลี่ย 13.56 ใบ และพราง
แสง 80% มีจานวนใบเฉลี่ย 14.02 ใบ ส่วนการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นอ้มในแต่ละวิธีการ พบว่า
ความสูงและจานวนใบของต้นอ้ม ที่ปลูกแบบไม่พรางแสง พรางแสง 50% และพรางแสง 80% ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความกว้างทรงพุ่มของต้นอ้ม ที่ปลูกแบบไม่พรางแสง และพรางแสง 50% ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่การปลูกแบบไม่พรางแสงกับการปลูกแบบพรางแสง 80% มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของต้นอ้ม
การเจริญเติบโตของต้นอ้ม (เฉลี่ยต่อต้น)
สิ่งทดลอง
ความสูง (ซม.)
ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)
จานวนใบ
ไม่พรางแสง
9.26
12.19*
11.99
พรางแสง 50%
9.61
13.77
13.56
พรางแสง 80%
10.42
15.39*
14.02
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ระหว่างการทดลองปลูกอ้ม ยังพบแมลงศัตรูพืชของต้นอ้ม ได้แก่ เพลี้ย หนอนคืบ และหอย
ทาก เป็นต้น

ภาพที่ 3 กิจกรรมการสร้างความรู้
4. การแลกเปลี่ยนความรู้
จากการจัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนตามหัวข้อ คือ การพรางแสงปลูกต้นอ้ม วิธีการทาแปลงปลูกต้ นอ้ม
ระยะการปลูกต้นอ้ม วิธีการใส่ปุ๋ยต้นอ้ม วิธีการรดน้าต้นอ้ม แมลงศัตรูอ้มการใช้ประโยชน์จากอ้ม และความเชื่อ
เกี่ยวกับต้นอ้ม เมื่อดาเนินการคืนข้อมูลเสร็จ ได้ให้ชาวบ้านตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 12
คน แบ่งเป็น ชาย 1 คน หญิง 11 คน พบว่า ชาวบ้านที่ เข้าร่วมโครงงานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูล
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคืนข้อมูล
รายการประเมิน
1. ได้ความรู้เกี่ยวกับการพรางแสงปลูกต้นอ้ม
2. ได้ความรู้เกีย่ วกับวิธีการทาแปลงปลูกต้นอ้ม
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับระยะการปลูกต้นอ้ม
4. ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยต้นอ้ม
5. ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรดน้าต้นอ้ม
6. ได้ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้ม
7. ได้ความรู้การใช้ประโยชน์จากอ้ม
8. ได้ความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับต้นอ้ม
รวม

x
4.50
4.42
4.00
4.58
4.50
4.00
4.33
4.08
4.30

S.D
0.79
0.73
0.85
0.66
0.79
0.95
0.88
0.90
0. 82

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพที่ 4 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
ผลการดาเนินโครงงานทาให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้ม การใช้ประโยชน์จากอ้ม ความเชื่อเกี่ยวกับ
อ้ม การพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม และสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทีมงานได้ดาเนิน โครงงานโดยการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการความรู้ ซึ่ง น้าทิพย์ วิภาวิน (2555) กล่าวว่า
การจั ดการความรู้มี ความส าคัญในการพัฒ นางานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาคนให้ ใช้
ประโยชน์จากความรู้ มีการพัฒนาฐานความรู้ และการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไพโรจน์ ชลา
รักษ์ (2551) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ คือ ได้องค์ความรู้ที่นาสามารถไปปฏิบั ติได้ สามารถใช้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการพัฒนาความรู้ และนาสามารถความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
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สรุป
การดาเนินโครงงานทาให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้ม การใช้ประโยชน์จากอ้ม ความเชื่อเกี่ยวกับอ้ม
การพรางแสงที่เหมาะสมในการปลูกอ้ม และสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงงาน สรุปได้ดังภาพ
กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้

เครื่องมือ/วิธีการ

การระดมสมอง

ผลลัพธ์

โครงงาน

การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์
การแสวงหาความรู้
การสนทนากลุ่ม

ภูมิปัญญาอ้ม

การทดลองพรางแสง
ผลการทดลอง

การสร้างความรู้
คน (ทีมงาน/ชาวบ้าน)

เวทีคืนข้อมูล
รายงานสมบูรณ์

การแลกเปลี่ยนความรู้
แบบสอบถาม

ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการความรู้
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การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 :
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บทสรุป
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้า งทักษะให้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ วิทยาเขตสกลนครได้จัดตั้งศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
จาลองขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เปรียบห้องเรียนให้เหมือนสถานที่ทางาน เพื่อให้นักศึกษาได้บริหาร
จัดการธุรกิจเสมือนจริงในรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ปรับเปลี่ยนบทบาทนักบัญชีสู่การสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กรยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ประเมินผลโดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ผล
การดาเนินงานจากการจัดทารายงานประจาปีของสหกรณ์จาลอง พบว่า ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นตามลาดั บทุกปี
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริ มาณโดยการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว มโครงการ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดาเนินงานพบว่า ผลการประเมินโครงการ
ซึ่งออกแบบโครงการโดยใช้หลักการ PDCA สามารถส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดทาโครงการอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้นตามลาดับ ปี 2556 ( X =4.22)
ปี 2557 ( X =4.30) ปี 2558 ( X =4.35) และในปี 2559 ( X =4.46)
คาสาคัญ : การพัฒนานักศึกษา สหกรณ์จาลอง 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

บทนา
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ โปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี สาขา
บริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ให้
ความสาคัญในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Problems
based learning) จึ ง ได้ เ ป็ น จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส หกรณ์ จ าลองขึ้ น ซึ่ ง บริ ห ารงานโดยนั ก ศึ ก ษาในรู ป คณะกรรมการ
ดาเนิน งาน โดยกาหนดให้ อาจารย์ เป็ นที่ปรึกษา และรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ ยงในการปฏิบัติงาน ศูนย์สหกรณ์จาลองมี
โครงสร้างในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ ที่ช่วยกันบริหารงานอย่าง
เป็นระบบและมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบและมีการจัดอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่องาน ต่อสหกรณ์จาลอง ตลอดจนให้เกิด
ความชานาญในงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนา มาใช้ปรึกษา สหกรณ์เปิดจาหน่ายหุ้นเป็นประจาทุกปีซึ่ง
จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลให้กับสมาชิกเป็นประจาทุกปี และมีการมอบทุนการศึกษาแก่
สมาชิกสหกรณ์ ในแต่ละวัน นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ พนักงานขาย พนักงาน
การเงิน พนักงานบัญชี และพนักงานธุรการต่าง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทาหน้าที่พนักงานขาย และจัดทา
รายงานการขายประจาวัน รายงานการนาส่งเงินให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกรณ์จาลอง ทั้งนี้จะมีการนาเงินที่เป็น
รายได้จากการขายนาฝากธนาคาร 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทาหน้าที่บันทึกบัญชี จัดทา
รายงานทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อบริหาร
ความเสี่ย งในการดาเนิ นงานของสหกรณ์ และมีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อ
สาธารณชน มีกิจกรรมการจัดเวรพี่สอนน้องเพื่อถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นประจาทุกวัน นาความรู้ใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การบัญชีขั้นต้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการ
ตรวจสอบภายในการวางแผนและควบคุมทางบัญชีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมดาเนินโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ส่งเสริมทักษะใน
การทางานทุกด้าน ได้แก่ โครงการรับผิ ดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่ โครงการสหกรณ์จาลองจิ ตอาสาพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ โครงการ 5ส โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อลดโลก
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ร้อน โครงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจสมาชิกของสหกรณ์ในวันสาคัญต่าง ๆ การมอบทุนแก่สมาชิกสหกรณ์
รวมทั้งกิจกรรมต้อนรับผู้มาเยือนสหกรณ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และมีการจัดโครงการอบรมพนักงาน
ขายก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานขายก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง และยังมีการออกจาหน่ายสินค้า
นอกสถานที่เพื่อกระตุ้นยอดขาย และมีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าและร่วมกันหา
แนวทางการควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และนาผลมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จได้แก่ ฝ่ายบริหารของคณะและมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สหกรณ์จาลอง อาจารย์และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการสร้างแรงจูง ใจในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ ทาให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม เป็นบัณฑิตพร้อมปฏิบัติงาน
การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติของศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง ใช้วิธีดาเนินโครงการโดยยึ ดหลัก PDCA
ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Plan) ดาเนินการดังนี้
1.1 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลองจัดการประชุมประจาปีเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์จาลอง กาหนดงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปี
1.2 จัดทาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ประธานสหกรณ์ และรองประธานฝ่ายต่าง ๆ
ดาเนินงานโดยนักศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา มีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง
1.3 นาข้อมูลความต้องการ/ปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมมากที่สุด รวมถึงการแบ่งหน้าที่ในการได้ แก่ คณะกรรมการบริหารสหกรณ์จาลอง
ประธานสหกรณ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก ฝ่ายวางแผนและควบคุม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่าย
การเงินและการบัญชี ฝ่ายอาคารสถานที่ และ ฝ่ายบุคลากร
แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. โครงการกีฬาเฟรชชี่ ปี 2560
2. จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานขาย
3. โครงการCSR
4. โครงการเข้าปฏิบัติธรรม
5. โครงการทาบุญตักบาตร
6. โครงการลอยกระทง
7.โครงการมอบทุนการศึกษา
8. โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ
9. กิจกรรม 5 ส
10. โครงการขยะรีไซเคิล
11. การตรวจสอบภายใน
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แผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จานวนเงิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
500
500
3,000
500
500
6,000
3,000
150
200
-
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แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
12. การจัดทารายงานประจาปี

แผนการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จานวนเงิน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
-

2. การดาเนินโครงการ (Do) ดาเนินการดังนี้
2.1 ดาเนินงานโครงการตามแผนการการปฏิบัติงานประจาปี
2.2 จัดการประชุมประจาเดือนและควบคุมการทางานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์
2.3 จัดทาร่างแบบประเมินโครงการ
2.4 รวบรวมผลการประเมินโครงการ (ฉบับสมบูรณ์)
2.5 ประสานงานกับ บุคลากร/หน่ว ยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตาม
ภารกิจของ โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินโครงการ (Check) ดาเนินการดังนี้
3.1 ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจากรายงานประจาปี และการ
มีงานทาของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษาและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.2 ประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act) ดาเนินการดังนี้
4.1 นาผลการดาเนินงานของสหกรณ์จาลอง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา
4.2 น าข้อคิดเห็น ของผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องและนักศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการ เข้าที่ประชุม เพื่อ
วิเคราะห์ เปรีย บเทีย บ วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดาเนินโครงการในปีต่อไป รวมทั้งจัดทารูปเล่ ม
รายงานประจาปีรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน

ผลการดาเนินงานและการอภิปรายผล
1. การวางแผน(Plan)
1.1 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลองจัดการประชุมประจาปีเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
ของสหกรณ์จาลอง กาหนดงบประมาณและแผนการดาเนินงานประจาปี
1.2 โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดทาตารางเรียน ตารางสอน เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีโอกาส
เข้าฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จาลอง
1.3 อาจารย์โปรแกรมการบัญชีทุกท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์จาลองโดยไม่จัดชั่วโมง
เรียนซ้าซ้อนกับการปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จาลอง
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2. การดาเนินโครงการ (Do)
2.1 มีการจัดประชุมตามแผนการปฏิบัติงานทุกเดือน
2.2 จัดทาโครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์และรองประธานฝ่าย
ต่างๆ ดาเนินงานโดยนักศึกษา และมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา และรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง
2.3 มีการจัดอบจัดอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งซึ่งเป็นกระบวน
การที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่องานต่อสหกรณ์จาลอง ตลอดจนให้เกิดความชานาญในงานที่ปฏิบัติ และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2.4 จาหน่ายหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท ให้กับสมาชิกด้ วยความสมัครใจ ขั้นต่า 5 หุ้น หุ้นละ
20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 หุ้น หุ้ นละ 20 บาท รวมไม่เกิน 2,000 บาท มีการจ่ายเงินปั นผลให้กับสมาชิกเป็น
ประจาทุกปี และมีการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์
2.5 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทาหน้าที่พนักงานขาย และจัดทารายงานการขายประจาวัน รายงาน
การนาส่งเงิน
2.6 นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทาหน้าที่บันทึกบั ญชี จัดทารายงานทางการเงิน ตรวจสอบภายใน
การจัดทารายงานประจาปี
2.7 มีการจัดเวร พี่สอนน้องเพื่อถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง
2.8 นาความรู้ในรายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การบัญชีเบื้องต้น ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการตรวจสอบภายในการวางแผนและควบคุมทางบัญชีการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
การสอบบัญชีและโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี ฯลฯ เช่น มีการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน เพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
2.9 มีการบูรณากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยการใช้ระบบสารสนเทศทางบั ญชีช่วยในการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อส่งเสริมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลโดยร่วมมือกับโปรแกรมวิช า
สารสนเทศ โดยนักศึกษาได้จัดทาโปรเจค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ เช่น การทาโปรแกรม
ระบบสมาชิกสหกรณ์และการจ่ายเงินปันผล การทาวีดีโอทัศน์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายพนักงานขาย
เนื่องจากมีนักศึกษาเข้ามาใหม่เป็น ประจาทุกปี จึงต้องมีการสอนงานและเรียนรู้งานใหม่รวมทั้งการจัดอบรบ
นักศึกษาให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ข้อปฏิบัติในสหกรณ์จาลอง เพื่อส่งเสริมการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล
2.10 มีการจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานต่อสาธารณชน เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน เพื่อนาผลการวิเคราะห์ ไปปรั บปรุงและ พัฒ นาการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์จาลองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่อออนไลน์
2.11 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์จากกาไร
สุ ทธิ ป ระจ าปี ซึ่ งเป็ น ผลตอบแทนจากการลงทุ น และการมอบทุน การศึ กษาให้ กับ สมาชิ กสหกรณ์ ทั้ งนี้ เพื่ อ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา
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2.12 จัดทาแผนงบประมาณประจาปี และเปรียบเทียบแผนกับผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อนา
ปรับปรุงแก้ไข ตามองค์ประกอบของ PDCA
2.13 มีการจัดทาทาเนียบรุ่นผู้บริหารสหกรณ์จาลอง เพื่อติดตามการมีงานทาหลังจากสาเร็จ
การศึกษาของทีมบริหารสหกรณ์
2.14 จัดกิจกรรมของสหกรณ์เพื่อส่งเสริมทักษะในการทางานทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ สังคม
และทักษะในการปฏิบัติงาน และการมอบทุนการศึกษาประจาปี
3. การประเมินโครงการ (Check)
3.1 มีการจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน
เพื่อความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน เช่น ในปีการศึกษา 2557 ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปิดเปิดร้าน และปี 2558 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ได้ทาโปรเจคในรายวิชาการวิจัยทาง
บัญชีในหัวข้อ การวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ของสหกรณ์จาลอง และผลของงานวิจัย คือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการปิดเปิดร้านสหกรณ์ โดยให้โปรแกรมวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
ตารางเรียน ตารางสอนโดยไม่ซ้าซ้อนกับตารางการฝึกปฏิบัติงานในสหกรณ์จาลอง ผลจากการปรับปรุงแก้ไข ทา
ให้สหกรณ์สามารถจัดทาตารางการปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จาลอง โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
โดยสามารถเปิดร้านสหกรณ์ได้ทุกวัน นอกจากนั้นยังได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์จาลองเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผลการดาเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และความพึงพอในการเข้าร่วมโครงการก็มี
การเปลี่ยนแปลงทุกปี

งบกาไรขาดทุน

(บาท)
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
-100,000.00

ปี 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

กาไรสุทธิ

(205.04)

9,349.22

24,600.88

50,658.99

37,818.55

132,870.18

รูปที่ 1.1 กราฟแสดงรายได้ ต้นทุนขาย และกาไรขั้นต้น ปี 2555 – 2559
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จากกราฟเส้นที่แสดงข้างต้น เป็นการแสดงอัตราแนวโน้มของงบกาไรขาดทุนสหกรณ์จาลอง ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2554 – 2559 ประกอบด้วย รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิ ผลการดาเนินงานพบว่ามียอดขายและ
กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยมียอดขายในปี 2559 สูงสุดเท่ากับ 567,399.5 และกาไรสุ ทธิในปี 2559 สูงสุด
เท่ากับ 132,870.18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

รูปที่ 1.2 กราฟแสดงความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
จากรูปกราฟที่ รูปที่ 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเพิ่มขึ้นตามลาดับ ปี 2556 มีค่า ( X =4.22) ปี 2557 ( X =
4.30) ปี 2558 ( X =4.35) และในปี 2559 ( X =4.46)
4. การปรับปรุงการดาเนินโครงการ (Act)
4.1 เปรียบเทียบแผนกับผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ PDCA
4.2 เปรียบเทียบแผนกับผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ PDCA

สรุป
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง ได้แก่ การวางแผนจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปีอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
รวดเร็ว โดยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเกณฑ์
ในการพิจารณาเพื่อกาหนดว่ามีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ งานจริงกับแผนที่
คาดไว้ว่าตรงกันหรือไม่ วัดได้ในรูปของคุณภาพของงานปริมาณของงาน ศูนย์สหกรณ์จาลองให้เป็นศูนย์บัณฑิตนัก
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ปฏิบัติ Hands on การดาเนินโครงการ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจในการจัดตารางการปฏิ บัติงานของศูนย์บัณฑิต Hands on และการไม่จัดสอนชดเชย
ในชั่วโมงปฏิบัติงานของศูน ย์ Hands on นอกจากนี้ การนาการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชี เช่น วิชาการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้ในการดาเนินงาน ทาให้กิจการสหกรณ์จาลองมีการเจริญเติบโต
ขึ้นมาเป็นลาดับ การสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
บริหารธุรกิจ ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ร่วมถึงเสริมสร้างรูปแบบการทางานเป็นเป็นทีม ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ปัญหา สามารถวัดได้จากผลการดาเนินงานที่เจริญเติบโตขึ้นตามลาดับ
ผลสาเร็จของงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สามารถบูรณาการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะการปฏิบัติ
ทางด้านบริหารธุรกิจทั้งทางด้านการตลาด การจัดการ การบัญชี และระบบสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบั ติงาน
นักศึกษาสามารถบริ หารจั ดการระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ วัดประสิ ทธิภ าพความพึงพอใจได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อโครงการสหกรณ์จาลองที่มีแนวโน้มความพึงพอใจในทิศทางที่สูงขึ้นกล่ าวคือ
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการวางระบบบัญชี การจัดทารายงานทางการเงินทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และการนาเทคโนโลยีทางบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องบันทึกเงินสด และการใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการบั น ทึก บั ญ ชี และการจั ดท ารายงานทางการเงิน สามารถวั ดประสิ ท ธิภ าพในการ
ดาเนินงานได้จากผลการดาเนินงานของสหกรณ์จาลองเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 25 ของมูลค่า
หุ้น นาผลการวิเคราะห์การดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข ให้ครบวงจร PDCA นักศึกษาสามารถฝึกฝนการทางาน
เป็นทีม ความมีระเบียบวินัยในองค์กร การทางานร่วมกับผู้อื่น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านักศึกษาสามารถ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนรู้จักการออมทรัพย์ และการลงทุน นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
และเสี ย สละเวลาร่ ว มกัน ทากิจ กรรมเพื่อส่ ว นรวมและที่ส าคัญที่สุ ดนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการ
ประสานกับผู้ประกอบการภายนอกเพิ่มทักษะการสื่อสารการติดต่อประสาน การคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยได้จัดทาทาเนียบรุ่น ผู้บริหารสหกรณ์จาลอง เพื่อ
ติดตามการมีงานทาหลังจากสาเร็จการศึกษาและนาผลการประเมินมาพัฒนา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาโครงการ
สามารถสรุปได้ดังภาพ
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลลัพธ์

จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีและกาหนดงบประมาณ

P

โปรแกรมวิชา จัดทาตารางเรียน ตารางสอน เพื่อให้นักศึกษาทุก
ชั้นปี ได้มีโอกาส เข้าฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สหกรณ์จาลอง
จัดทาโครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประธานสหกรณ์
และรองประธานฝ่ า ยต่ า ง ๆ ด าเนิ น งานโดยนั ก ศึ ก ษาและมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ประธานสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบภายใน-นอก
รองประธานฝ่ายต่าง ๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา

จาหน่ายหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 20 บาท ให้กับสมาชิกด้วยความ
สมัครใจขั้นต่า 5 หุ้น หุ้นละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 หุ้น

D

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ทาหน้าที่พนักงานขาย และจัดทารายงาน
การขายประจ าวัน นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 3-4 ท าหน้า ที่ บั น ทึก บั ญ ชี
จัดทารายงานทางการเงิน ตรวจสอบภายใน
นาความรู้ในรายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพบัญชี ได้แก่
การบัญชีเบื้องต้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการตรวจสอบ
ภายใน การวางแผนและควบคุมทางบัญชี การวิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน มาใช้ปฏิบัติ
มี ก ารบู ร ณากิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษากั บ โปรแกรมวิ ช า
สารสนเทศ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศได้จัดทาโปร
เจค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

C

มีการจัดทางบการเงิน และรายงานประจาปี เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
วิ เ คราะห์ ร ายงานทางการเงิ น เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการประชุมประจาปี
เพื่อพิจารณาการจ่า ยเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์จากกาไร
สุทธิประจาปี และการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสหกรณ์
A

จัดทาแผนงบประมาณประจาปี และเปรียบเทียบแผนกับผลการ
ดาเนินงานประจาปี เพื่อนาปรับปรุงแก้ไข

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จาลอง
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การจัดทาโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
Building a project relating to educational quality assurance
ศศิธร เรืองไพศาล (Sasithon Rueangphisan)
นันทวัฒน์ เฮงสันเทียะ (Nantawat Hengsanthia)
ชนานาถ ผดุงศิลป์ (Chananat Phadungsin)
อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายใน คณะบริหารธุรกิจ
อุปนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายนอก คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

บทสรุป
คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายคือ การผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนี้มุ่งเน้นการสร้างอาชีพเฉพาะทาง เพื่อให้
เป็นบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็น
องค์ ป ระกอบส าคัญ ในการส่ ง เสริ มเพื่อพั ฒ นานั ก ศึก ษาด้ านสติปั ญญา สั งคม อารมณ์ ร่า งกายและคุ ณธรรม
จริยธรรม ในการสร้างความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนที่จะเป็นบัณฑิต
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีแผนกงานพั ฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่
ปรึ กษากิจ กรรมคณะบริ ห ารธุร กิจ เป็ น ที่ป รึ กษา เพื่อให้ คาแนะนาต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ โดยการทากิจกรรม
โครงการใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมโครงการในปัจจุบันสอดคล้อ งกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และ
คุณลั กษณะบั ณฑิ ตที่พึง ประสงค์ตามกรอบที่ คณะฯ กาหนด และนาไปสู่ การพัฒ นานัก ศึกษาได้อย่างถูกต้อ ง
เหมาะสม ซึ่งการจัดการความรู้เรื่องการจัดทาโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางที่ ถูกต้องและเข้าใจให้ กับ สโมสรนั กศึกษารุ่นต่อไปในการดาเนินกิจกรรมโครงการ อีกทั้งยังสามารถ
เผยแพร่ให้กับนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วงจรคุณภาพเพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ : 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

บทนา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ มีความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะพร้อมด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความพร้อมซึ่งกาหนดให้ดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกชั้นปี
เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณลักษณะตามกาหนดไว้ คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” ตามแนวทาง
การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มทร.อีสานยุคใหม่ โดยกาหนดให้ นักศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งคุณลักษณะและจานวนกิจกรรมจะสอดคล้องกับหลักสูตรและ
จานวนปีที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนเสริมเติมเต็มคุณ ลักษณะความเป็นบัณฑิตที่
สมบู ร ณ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ตามคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ( Student
Characteristics) 6 ข้อ ดังนี้ 1. Technology Literacy มีความรู้ทางเทคโนโลยี 2. Effective Communication
มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 3. Collaboration มีความร่วมมือกับส่วนรวม 4. Ethics and Morality มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม 5. Corporate Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสั งคม 6. Professional skill มีทักษะ
วิชาชีพ
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีแผนกงานพัฒนา
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา เป็นส่วนเสริมสร้าง
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ประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ วัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ให้ แ ก่ นั ก ศึก ษา (คู่ มือ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา, 2560) ซึ่ ง มหาวิ ทยาลั ย ได้ กาหนดประเภทกิ จ กรรมไว้ 5 ด้า น ดั ง นี้
1. วิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Academic and Career Development-AD)
2. สุขภาพกายและสุขภาพจิ ต (Health Development – HD) 3. การบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
(Public Mind/ Environmental Conservation Development - PD) 4. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ( Moral
Development - MD) 5. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Arts - CD) โดยการทากิจกรรมได้นา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก 4 คา ได้แก่
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดาเนินการให้เหมาะสม) ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนาไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดการความรู้จาเป็นต้องกาหนดขอบเขตและประเภทของความรู้ที่มีความสาคัญต่อองค์กร
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ และขอบข่ายความรับผิดชอบรวมทั้งระบบผู้มี
ส่ว นร่ว มในการจั ดการความรู้ และผู้ มีส่ ว นในการขับเคลื่ อนการจัดการความรู้ การกาหนดกิจกรรม ตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ของความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
1. การบ่งชี้ความรู้ หมายถึง เป็นการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร
กาหนดวิธีการและการดาเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยการกาหนดเป้ าหมายหรื อความต้องการในการจัดการความรู้เพื่อสามารถตอบได้ว่าจะจัดการความรู้เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการจัดการความรู้ เป้าหมายหลักการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย 1) เพื่อให้คนทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อธิบายถึงการทาของแต่ละเรื่อง 2) เพื่อพัฒนา
งานใหม่ 3) เพื่อวิธีการทางานแบบใหม่ และ 4) เพื่อการนาเข้า แนวทางและวิธีการดาเนินการจากภายนอกที่
เหมาะสม (วิจารณ์ พาณิช, 2547)
การบ่งชี้ความรู้นั้นสามารถทาโดยระดมความคิด หรือ การเสวนา การระดมความคิดเป็นเครื่องมือที่ทาให้
เกิดการสร้างความคิดใหม่ สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการหาช่องว่างในการดาเนินงานหรือการเติมเต็ม
ความรู้ สาหรับการเสวนาเป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังและความหลาก ทาให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงกันโดย
เป็นภาพองค์กรโดยรวม
จากการที่แผนกงานพัฒนานักศึกษาได้ทาการศึกษายุทธศาสตร์ ประกอบกับกลยุทธ์และพันธกิจของ มทร.
อีสาน และคณะบริหารธุรกิจ ในการบ่งชี้ความรู้ด้านกิจกรรมพั ฒนานักศึกษา การจัดทาดครงการตามหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดังนี้
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คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรนักปฏิบัติ
ทางด้านบริหารที่มีความชานาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสานึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการบนพื้นฐานเทคโนโลยี
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่น
ทักษะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ต้องมีเพื่อการนาไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (มืออาชีพ)
Hand-on (Professional) Graduates ดังนี้
1. Ethics and Technology หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานอันสาคัญของบัณฑิต ซึ่งต้องมีหลักการในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมในวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา
2. Social Intelligence หมายถึง บัณฑิตมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือความ
ไว้วางใจ โดยเฉพาะการทางานเป็นทีมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3. Practical Skills หมายถึง บัณฑิตมีทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงประยุกต์ถึงความเป็นไปได้
และพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. Integrative Skills หมายถึ ง บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสารจากศาสตร์ ที่
ใกล้เคียงหรือแตกต่างให้เข้ากับเรื่องที่เป็นแกนหลักได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์
5. Strategic Skills หมายถึ ง บั ณฑิ ตมีความสามารถในการประเมิน สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่ อกาหนด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การ
รักษาความรู้เก่า โดยเป็นการค้นหาความรู้ที่ มีอยู่ในองค์กร โดยมุ่มเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล หรือ ความรู้ที่ชัด
แจ้ง โดยเฉพาะผู้บริหาร บุคลากรที่ได้รับการยกย่องและชมเชยให้เป็นแบบอย่างในสายงนที่รับผิดชอบ และเมื่อ
ค้นหาความรู้จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อ คือการหาวิธีการที่จะดึง
ความรู้ ที่อยู่ ในตัวบุ คคล หรือ ความรู้ที่ชัดแจ้งจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายมารวมไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยการสรรหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และโดนเด่น
การสร้างและแสวงหาความรู้นั้นสามารถทาได้โดยการเล่าเรื่อง หรือ แผนที่ความรู้ หรือ แหล่งผู้รู้ในองค์กร
การเล่าเรื่องคือการบอกเล่าเรื่องราวแล้วทาให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องเล่า มีความต้องการที่จะหาคาตอบเพื่อแก้ไขปัญหา สาหรับแผนที่ความรู้คือกระบวนการที่องค์กรสามารถ
ระบุและจัดประเภทความรู้ของบุคลากรได้ว่าใครรู้อะไรในองค์กร โดยรวบรวมความรู้และจัดเก็บในฐานความรู้
1010

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อให้เป็นช่องทางในการจัดการความรู้ขององค์กร และแหล่งผู้รู้ในองค์กรนั้นเป็นการกาหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือสามารถบอกได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ที่ไหนและอย่างไร
คณะผู้จัดทาได้ใช้หลักการสร้างและแสวงหาความรู้จากการเล่าเรื่อง ซึ่งจากการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
สโมสรนักศึกษาไม่เข้าใจในแนวทางการจัดทาโครงการ ไม่มีการวางแผนหรือการวางแนวทางในการปฏิบัติที่เป็น
แบบแผนเพื่อให้ครอบคลุมตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกด้าน ทาให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ไม่ส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การดาเนินโครงการไม่สอดคล้องกับกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่เกิด
การพัฒนานักศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการ อีกทั้งผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการจัดทาโครงการจะ
เปลี่ยนทุกปีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สาหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคน จึงได้มีการนาปัญหาดังกล่าวมา
ประชุมแนวทางแก้ไข จึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีรุ่นพี่ในปีที่ผ่านมาเล่าถึงวิธีปฏิบัติและปัญหาเกิดขึ้นจาก
การดาเนินงานโดยไม่มีการวางแผนหรือกาหนดกรอบการปฏิบัติทาให้การทางานยากที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
และได้มีการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เป็นรูปแบบการจัดทาโครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
และสอดคล้องตามกรอบที่กาหนด
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถศึก ษาและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการ
นาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมาแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลอมรวมความรู้ที่ได้ให้ สะดวกแก่การศึกษา
ทาความเข้าใจ
การจัดความรู้ให้เป็นระบบดาเนินการได้โดยการพัฒนาฐานความรู้ หรือ ระบบจัดการฐานความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาบูรณา
การร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดความรู้
การดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการในปัจจุบันได้มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการนาความรู้ที่ได้
จากการเล่าเรื่อง และการศึกษาข้อมูลด้านการจัดทาตามหลักประกันคุณภาพมาจัดทารูปแบบของการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา และนาเผยแพร่ให้กับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่สนใจ
เนื่องจากเป็ นความรู้ที่สามารถต่อยอดได้ในการทางานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและแผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อให้ครอบคลุมตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ครบทุกด้าน ซึ่ง การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ได้นาหลักประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) มาเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยการจัดทาโครงการมีโดยมีวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ดังนี้
ขั้นตอนการวางแผน (P)
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบด้านกิจกรรมของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และแผนกงานพัฒนานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
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2. จัดการประชุมชี้แจงการดาเนิ น งานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา แผนกงานพัฒ นา
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาในกลุ่ มที่เป็ นผู้ จัดทาโครงการ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมทุกด้าน
3. สโมสรนักศึกษาจัดประชุมเพื่อเพื่อจัดทาแผนกิจกรรมโครงการประจาปีการศึกษา โดยให้ครอบคลุม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุก ๆ ด้าน เสนอองค์กรนักศึกษาในการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ เพื่อเสนอ
ผ่านแผนกงานพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณบดีเพื่ออนุมัติแผนการดาเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
4. กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รั บอนุมัติ ตามงบประมาณที่ได้รับแล้ว ให้ทาแผนการดาเนินโครงการโดย
กาหนดระยะเวลาดาเนินโครงการส่งแผนกงานพั ฒนานักศึกษา เพื่อส่งต่อกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดทาคู่มือ
กิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษาต่าง ๆ ต่อไป
ขั้นตอนดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ (D)
1.ก่อนถึงระยะเวลาดาเนินโครงการประมาณ 1 เดือน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาโครงการ (ง.8) เสนอแผนกงานพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณา
2. เสนอโครงการ (ง.8) ที่ได้รับการพิจารณาแล้วเสนอนายกสโมสรนักศึกษาเพื่ออนุมัติโครงการตามเสนอ
3. นาโครงการ (ง.8) ที่ได้รับการอนุมัติจัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตดาเนินโครงการและขออนุมัติใช้
เงินกิจกรรมนั กศึกษาในการดาเนินโครงการเสนอต่อคณบดี พร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เสนอต่อคณบดี
4. จัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพร้อมแผนกงานพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ถึงรูปแบบการดาเนินโครงการ
5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เ กี่ยวข้อง เช่น วิทยากร/กรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ อาคารสถานที่
อาหารเครื่องดื่ม
6. ดาเนินการเบิกเงินสารองจ่าย
7. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมสถานที่
8. ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
9. จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.จัดทารายงานการใช้จ่ายเงินเสนอแผนกงานพัฒนานักศึกษา
ขั้นตอนการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (C)
คณะกรรมการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยใช้แบบประเมินผล
ความสาเร็จโครงการ สรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรูปเล่ม จานวน 3 เล่ม เพื่อส่งแผนกงานพัฒนานักศึกษา
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และเก็บที่สโมสรนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
ภายใน 30 วัน
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ขั้นตอนการติดตามผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ (A)
นาสรุปผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ปัญหา ข้ อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา แผนกงานพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงในการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป
4. การประมวลผลและกลั่ น กรองความรู้ หมายถึง การปรั บปรุ งเนื้ อหาความรู้ให้ ส มบูร ณ์ ก าหนด
มาตรฐานและแนวทางในการจัดการความรู้ และการกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เป็นการเลือกและกลั่นกรอง
ความรู้ที่ได้มาโดยพิจารณาหรือกาจัดความรู้ที่ไม่จาเป็นออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความรู้ควรเป็นประโยชน์และ
โดนเด่นตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือ องค์กร
การประมวลและกลั่ นกรองความรู้ สามารถดาเนินการด้ว ยการถอดบทเรียน ซึ่งการถอดบทเรียนนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ ร วบรวมและผ่ า นการเรี ย นรู้ ม ารวบรวมและพิ จ ารณาถึ ง ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลวรวมถึ ง
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของบุคลากร โดยปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ สาคัญคือต้องผู้เชี่ยวชาญมา
กลั่นกรองความรู้ก่อนที่จะไปนาใช้งาน
จากการจั ดการความรู้ ที่เป็น ระบบซึ่งสอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินโครงการตามแนวทางของมหา
วิทยาลัย และได้รับการตรวจสอบจากทางแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. การเข้าถึงความรู้ หมายถึง การทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและสะดวก เป็นการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้ความรู้
การเข้าถึงความรู้องค์กรสามารถดาเนินการโดยการฐานความรู้ ฐานความรู้คือการเก็บรวบรวมความรู้
ต่างๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบและผู้ใช้ต้องการค้นหาความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เข้าถึงความรู้ได้
ตลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
จากการจัดการความรู้ที่เป็นระบบที่ผ่านมาได้นารูปแบบการดาเนินกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ลงเว็ปไซด์
แผนกงานพัฒนานักศึกษาและเฟสบุ๊คสโมสรนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาถึงรูปแบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินการเผยแพร่ ความรู้ การจัดทาเอกสารความรู้
รวมถึงการสร้างฐานความรู้ ตลอดจนการดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นระบบ เป็นการนาความรู้ที่
ผ่านการจัดการให้เป็นระบบแล้วนั้นไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ดาเนินการได้โดยการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
การพัฒนาเวปบล๊อก ทั้งหมดเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้ได้แพร่กระจายไปยังผู้ใช้ในองค์กร
ได้จั ดทาเอกสารประกอบวิธีการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโครงการของแผนกงานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
7. การเรียนรู้ หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดาเนินกระบวนการจัดการความรู้ โดยเป็นการ
วัดผลของการจัดการความรู้เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ได้ทบทวนประมวลผลและ
ปรับปรุงกิจกรรมของกระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การเรียนรู้องค์กรสามารถใช้การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น การทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทาไมจึง
เกิด และรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไรส่งผลให้องค์กรสามารถเรียนรู้ตจากทั้งความสาเร็จและความ
ล้มเหลวได้ อธิบายถึงการทาของแต่ละเรื่อง
การดาเนินการจัดการความรู้กิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานสโมสรนักศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการจัดทากิจกรรม/โครงการของสโมสรนักศึกษาได้
จั ดท าแผนการดาเนิ น งานตามกรอบที่ มหาวิทยาลั ย กาหนดพร้อมทั้งรู ปแบบการจั ดทามีความถู กต้อ ง ความ
ผิดพลาดมีน้อยลง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลจากการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติงานตามขั้นตอนจะทาให้ทราบวิธีการทางานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ และ
ก าหนดทิ ศ ทางในการจั ด กิ จ กรรม/โครงการได้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่ ก าหนดไว้ และมี ค วามสอดคล้ อ งตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด การมีกระบวนการขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรมที่ดี ทาให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การดาเนินกิจกรรม/โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิ ดความล่าช้ากว่ากาหนด
เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านอื่น เช่นการสรุปผลการดาเนินกิจกรรม การส่งรูปเล่มที่ล่าช้าหรือไม่มีการ
จัดส่ง อาจต้องให้มีการทวงถามติดตาม
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินกิจกรรม/โครงการต้องมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันสาหรั บผู้
ดาเนินงาน อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความโดดเด่นในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการแข่งขันในระดับต่าง 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
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
pattiyaya07@gmail.com

บทสรุป
การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งทางสมรรถนะที่ ส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นับได้ว่าเป็นนโยบายสาคัญที่ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ควรสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้การเข้าถึงแหล่ง
เรี ย นรู้ ได้ ส ะดวก ง่ าย หลากหลายช่องทาง สามารถรั บรู้ ได้ด้ ว ยการอ่ าน การฟั ง การดู มีก ารนาเสนอในรู ป
แบบอย่างไร้ขอบเขต ทาให้การเรียนรู้และสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้
เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่นาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงเรี ยนรู้เนื้อหาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์จ ริ ง ผลการเรี ย นรู้ คือ จ าได้ (remember) เข้ าใจ (understand) ประยุ กต์ ใช้ (apply) วิ เคราะห์
(analyze) ประเมิน (evaluate) และสร้ างสรรค์ (create) โดยที่ขั้ น ตอนเหล่ า นี้ เกิ ด พร้ อ ม ๆ กั นได้ และการ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาได้ส ามารถสร้ างองค์ ความรู้ที่จ าเป็นต่ อวิ ช าชีพ จะเป็ นแนวทางในการพัฒ นางานด้า น
ศิลปวัฒนธรรมเอย่างเหมาะสม

บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสื บ ทอดมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน มี ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ง าน
ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานภาพพิมพ์ งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ
และงานศิลปประยุกต์จานวนมาก ซึ่งงานสร้างสรรค์เหล่านี้ล้วนเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
คุณค่าอย่างยิ่งชาติไทย ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้รูปแบบและลักษณะของงานซึ่งเกิดการ
สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นจานวนมาก มีความหลากหลายของงาน และเกิดประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่าง
กั น งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น ตลอดเวลา ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ได้ มี ก ฎหมายออกมาคุ้ ม ครองงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 จนมาถึงฉบับปัจจุบันคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558
ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ( ฉบั บ ที่ 2 และฉบั บ ที่ 3) ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต่
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้คณะผู้จัดการความรู้ตระหนักถึงความสาคัญเนื่องจากเป็นองค์
ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะโดยตรง ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่
และเพื่ อคุ้ ม ครองงานอั น มีลิ ข สิ ท ธิ์ และแนวทางการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ ไ ม่เ ป็ น การละเมิ ด เป็ น การสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมตามหน้าที่พลเมืองซึ่งผู้ศึกษามีความภาคภูมิใจ
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คาสาคัญ 1. การคุ้มครองผลงานศิลปะ 2. ลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะ

วิธีการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ที่ผู้ศึกษาได้ดาเนินการนี้ เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผลงานศิลปะและแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด โดยสามารถนาไปใช้ได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้และภาย
หน้าในวิชาฃีพ ทั้งผู้เรียนศิลปะและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยดาเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ดังนี้
1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้
ดาเนินการเพื่อสารวจประเด็นความรู้ที่นักศึกษาควรมีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย คือความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายใน/ภายนอก เพื่อจัดทาเนื้อหาให้ตรง
กับความต้องการแหล่งความรู้ ประกอบด้วย เอกสาร/ตารา งานวิจัยต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักกฎหมาย ครู
และศิลปินด้านทัศนศิลป์
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจัดทาระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งานตามหัวข้อที่
ศึกษา ได้แก่ การคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ : ลิขสิทธิ์ การละเมิดและบทลงโทษ และแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
จัดทารู ปแบบและรู ป เล่ มที่มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่ว ยงานต้นสั งกัด เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัย แก้ไขและพัฒนาให้ผลงานสมบูรณ์
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการคุ้มครองผลงานศิลปะและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็น
การละเมิด ซึ่งวิทยาลั ย ช่างศิลปสุ พรรณบุ รีส นับสนุนให้ ผู้ เรียนดาเนินการ และมีผู้ เข้าร่ว มจานวนมาก ได้แก่
อาจารย์เรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ นักกฎหมาย, คุณสิจิตรา เจียมสกุล นักวิชาการ, ครูและผู้เรียน เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
6. การเข้าถึงความรู้
การจัดทาเอกสารโดยเป็นสิ่งตีพิมพ์ การจัดทาฐานความรู้และนาเสนอโดยให้ผู้เรียนทุกระดับทั้งระดับ
ปวช. และ ระดับ ปวส. เข้าร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
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7. การเรียนรู้
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ไปสู่วิธีการการคุ้มครองผลงานศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ละเมิด
ผลงานผู้อื่น

สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นกฎหมายเกิดขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์มาเป็นเวลายาวนาน และมีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพจริงตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาการคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์ เป็นการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 (ฉบับปัจจุบัน) ในการให้การคุ้มครอง
งานสร้างสรรค์แต่ละประเภท
ความหมายของลิขสิทธิ์ คือ สิทธิของผู้ส ร้างสรรค์ (Author’s Right) หรือสิทธิแต่ผู้ เดียว (Exclusive
Right) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ ที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง โดยมี
สิทธิที่จะทาซ้า นาออกเล่นแสดงหรือทาให้ปรากฏในที่สาธารณะไม่ว่าโดยรูปลักษณะใดหรือวิธีใด และรวมทั้ง
อนุญาตให้ผู้อื่นนางานนั้นไปใช้ได้โดยจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ลิ ขสิ ทธิ์ถื อได้ ว่า เป็ น ทรั พ ย์ สิ น (Property) ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งตามประมวลกฎหมายแห่ ง พาณิ ช ย์ไ ด้ใ ห้
ความหมายของคาว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ในมาตราที่ 138 ความว่า ทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ ลิขสิทธิ์จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง แต่โดยนิตินัยได้กาหนดให้เป็นทรัพย์สินซึ่ง
อาจมีราคาและทรัพย์สิน (Property) ประเภทหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์ได้ให้ความหมายของคา
ว่า “ทรัพย์สิน” ไว้ในมาตราที่ 138 ความว่า ทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคา
และถือเอาได้ ลิขสิทธิ์จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง แต่โดยนิตินัยได้กาหนดให้เป็นทรัพย์สินซึ่งอาจมีราคาและ
ถือเอาได้เมื่อเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ทรัพย์สินประเภทนี้จึงมีแต่สิทธิโดยธรรมชาติของลิขสิทธิ์ เป็ นสิทธิที่สามารถ
เคลื่อนไหวแห่งสิทธิโดยสามารถที่จะโอนได้ อนุญาตให้ใครใช้ลิขสิทธิ์ก็ได้ หรืออาจอนุญาตอย่างมีเงื่อนไขอย่าง
หนึ่งอย่างใด (ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) ดังนั้นจึงอาจมีการก่อ เปลี่ยนแปลง
โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิได้เช่นกัน และชนิดของงานบางประเภททาให้ลิขสิทธิ์ที่เป็นทั้งสิทธิในทางเศรษฐกิจและ
ธรรมสิทธิ
ความสาคัญของลิขสิทธิ์ คือ ห้ามบุคคลอื่นในการทาขึ้นหรือทาซ้าซึ่งงานประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย
กาหนด เป็นการห้ามมิให้ทาซ้าในสิ่งซึ่งมีตัวตน (Physical Material) โดยอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การคุ้มครองอยู่
ตลอดอายุ ของผู้สร้ างสรรค์และมีอยู่ ตลอดไปอีก 50 ปี นับแต่วันที่ผู้ สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีงานศิล ป
ประยุกต์คุ้มครอง 25 ปีนับแต่วันสร้างสรรค์หรือวันโฆษณาครั้งแรก
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สรุปได้ 2 ประการ คือ
1. เป็นการให้การคุ้มครองงานสร้างสรรค์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมากขึ้น เพื่อให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์จากการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ
2. เป็นการคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ควรจะมีสิทธิในการนาผลงานของตนใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมา และรวมถึงการอนุญาตให้ผู้อื่นนาผลงานนั้น 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
จับต้องได้
3. งานภาพพิมพ์ (Work of Lithography) ได้แก่งานสร้างสรรค์ภ าพด้ว ยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
หมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
4. งานสถาปัตยกรรม (Work of Architecture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างหรือการสร้างหุ่นจาลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
5. งานภาพถ่าย (Work ofArchitecture) ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ
โดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยนายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใ ด ๆ อันทาให้เกิด
ภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
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 งานที่นาเอางานตาม ข้อ 1-6 อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่ น
นาไปใช้สอยนาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ภาพที่ 1 งานจิตรกรรม ชื่อผลงาน “ราชสีห์ผงาด”
ของอาจารย์ณัฐนนท์ แย้มอรุณ (2560)

ภาพที่ 2 งานภาพพิมพ์ ชื่อผลงาน“ชาวบ้าน”
ของอาจารย์เสกสรรค์ โฆษิตเกษม (2553)
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คุณสมบัติผู้ได้รับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ ตามมาตราที่ 8 ดังนี้
1. กรณีที่ยังไม่ได้โฆษณางาน
1.1 มีสัญชาติไทยหรือ
1.2 อยู่ในราชอาณาจักรหรือ
1.3 มีสั ญชาติห รื อเป็ น อยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่ งอนุสั ญญาว่าด้ว ยการคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
2. กรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว
2.1 การโฆษณาครั้ ง แรกได้ ท าในประเทศไทยหรื อประเทศที่ เ ป็น ภาคีอ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์
2.2 การโฆษณาครั้งแรกได้กระทานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นภาคีหากต่อมา
ได้มีการโฆษณาในประเทศไทยหรือในประเทศภาคีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีโฆษณาครั้งแรก
3. ผู้สร้างสรรค์ต้องมีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
การละเมิดลิขสิทธิ์
หลักการในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทาซ้าหรือ
ดัดแปลงงาน เผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากงานลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น การละเมิดลิขสิทธิ์ แยกเป็นกรณีได้ดังนี้ คือ
1. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติในมาตรา 27 คือ การทาซ้าหรือดัดแปลง (งานอันมีลิขสิทธิ์) หรือ
(นางานอันมีลิขสิทธิ์) เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2. การละเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ ต ามที่ บั ญญั ติ ใ นมาตรา 28 และมาตรา 30 เป็นกรณีการละเมิด ลิ ขสิ ทธิ์แ ก่
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ นอกจากการทาซ้า ดัดแปลง
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรานี้แล้ว
ยังกาหนดให้การให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
3. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 29 เป็นกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งาน แพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น แพร่
ภาพแพร่เสียงซ้า หรือจัดให้ประชาชนชม โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นในทางการค้า
4. การละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ของ
ผู้อื่นกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากาไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี้
(1) ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายให้เช่าเสนอให้เช่าให้เช่าซื้อหรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
5. การละเมิดสิทธิตามมาตรา 52 ได้แก่ การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับทาซ้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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บทกาหนดโทษการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือละเมิดสิทธิ ตามมาตรา 52
มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าเป็นการกระทาเพื่อการค้า มีโทษจาคุกตั้ งแต่หกเดือนถึงสี่ปี
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 มีโทษกาหนดไว้ตาม
มาตรา 70 ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าเป็นการกระทาเพื่อการค้า จาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี
ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ขั้นตอนการขอลิขสิทธิ์
สถานที่
- ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์
- สานักลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นคาขอ

เอกสาร
- แบบ ลข.01 1 ชุด
- ผลงานทีข่ อลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น
- ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน

รับแจ้งลิขสิทธิ์
ไม่เสียค่าใช้จ่ายรับคาขอ ลข.01 คืน 1 ชุด ได้รับในวันยื่น

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เป็นการละเมิด
จากการศึกษาคณะจัดการความรู้สรุปได้ว่า “สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้ มครองสิทธิ์ของตนเองโดยการ
เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ได้ทาการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความเป็น
เจ้าของในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือความวุ่นวายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต”
การไม่ละเมิดงานผู้อื่นมาเป็นงานของตนมีวิธีตามที่ได้องค์ความรู้มา 3 ประการ ได้แก่
1. การพัฒนางานจากการศึกษา ผลการสัมภาษณ์เก็บองค์ความรู้จากครูสอนศิลปะหลายท่าน สรุปได้ว่า
“หากอยากเก่งเหมือนศิลปิน ก็ควรเริ่มจากการศึกษางานของศิลปิน ศึกษาประวัติของศิลปิน และควรทางาน
เลียนแบบศิลปินเพื่อจะได้เป็นการศึกษาเทคนิคและวิธีการของศิลปินด้วย” ซึ่งคากล่าวนั้นก็ได้ตรงกับกฎหมาย
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ว่า “การทาซ้า ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการ
สอนของตน อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร” จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิด เรายังเป็นนักศึกษา การคัดลอกงานผู้อื่น
เพื่อการศึกษานั้นไม่ถือเป็นการละเมิด แต่หากเมื่อใดที่เราเก่งแล้วก็ควรจะมีแนวทาง มีที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง
2. สร้างแรงบันดาลใจ การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นคือสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้
ที่ทางานสร้างสรรค์ โดยทั่วไปแล้วแรงบันดาลใจนั้นอาจจะมาจากความรู้สึกศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความชื่นชอบ
ส่วนตัว หรืออาจจะมาจากข่าวสาร และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตแต่ละวัน เช่น ศิลปินท่านหนึ่งชื่นชอบสุนัขและแมว
มาก ท่านกล่าวว่าชื่นชอบสัตว์ทุกชนิด แต่สุนัขและแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ ท่านพบเห็นและคลุกคลีด้วยมากที่สุด งาน
สร้างสรรค์ของท่านจึงมีแต่สุนัขและแมวเสียเป็นส่วนใหญ่
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3. ค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานนั้น หากมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจะสามารถ
เป็นที่จดจาของผู้คนได้ง่ายขึ้น โดยอาจจะเริ่มศึกษาจากการคัดลอกงานของศิลปินหลาย ๆ ท่าน จากนั้นจึงค้นพบ
แนวทางของตนเอง เช่นว่า ชื่นชอบรูปทรงของศิลปินท่านนี้ ชื่นชอบการลงสีของศิลปินท่านนั้น แต่ชื่นชอบ
บรรยากาศของศิลปินอีกท่าน เราอาจจะนาความชอบทั้งหมดนั้นมาผสมรวมกันและทาให้เกิดบางสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวเราขึ้นมา

ภาพที่ 3 กิจกรรมการแสวงหาความรู้
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หลักการจัดภาพในวิชาองค์ประกอบศิลป์
Principles of composition in Composition Art subject
นางสาวลักษมณ์ลดา เกตุกลู และคณะ
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
sakchai_boonintr@yahoo.com

บทสรุป
การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งทางสมรรถนะที่ ส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นับได้ว่าเป็นนโยบายสาคัญที่ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ควรสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สาคัญ ที่ทาให้การเข้าถึงแหล่ง
เรี ย นรู้ ได้ ส ะดวก ง่ า ย หลากหลายช่องทาง สามารถรั บรู้ ได้ด้ ว ยการอ่ าน การฟั ง การดู มีก ารนาเสนอในรู ป
แบบอย่างไร้ขอบเขต ทาให้การเรียนรู้และสมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้
เนื้อหาไปสู่ความเข้าใจแท้จริงในระดับที่นาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เรียนรู้เนื้อหาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์ จ ริ ง ผลการเรี ย นรู้ คื อ จ าได้ (remember) เข้า ใจ (understand) ประยุก ต์ใ ช้ (apply) วิ เคราะห์
(analyze) ประเมิน (evaluate) และสร้ างสรรค์ (create) โดยที่ขั้ น ตอนเหล่ า นี้ เกิ ด พร้ อ ม ๆ กั นได้ และการ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึก ษาได้ส ามารถสร้ างองค์ ความรู้ที่จ าเป็นต่ อวิ ช าชีพ จะเป็ นแนวทางในการพัฒ นางานด้า น
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 การใช้ท ฤษฎีที่มีอยู่จริง เช่น-ระยะใกล้-ไกล เปอร์สเปคทีฟ แสง สี เงา ให้
เหมือ นจริ ง สื่ อความหมายให้ ออกมาตรงตั ว มุม มองการจิ นตนาการ คือการใช้ สั ญลั ก ษณ์ ที่ไม่ต รงตัว แต่สื่ อ
ความหมายแทนเช่น การใช้ภาพนกพิราบ เพื่อแทนความรู้สึกความเป็นสันติภาพหรืออาจใช้อารมณ์ความรู้สึกเพื่อ
แสดงความรู้สึก เช่น สีแดงที่ให้ความรู้สึก ความโรแมนติก ความโกรธ สีขาวให้ความรู้สึก ว่างเปล่า บริสุทธิ์ อิสระ
สีดาที่ส่วนมากมีความหมายตรงข้ามกับสีขาว 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
ความหมายความสาคัญ
ความเข้าใจในหัวข้อ เราต้องเข้าใจก่อนว่าความหมายคือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ ความสาคัญคือที่ ที
จาเป็นเมื่อรู้แล้วเราต้องหันมามองตัวเราว่าอะไรที่ยากยกมาทางานเช่นสิ่งรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เมื่อหยิบ
ยกมาแล้วเราต้องหาว่า วัตถุประสงค์ในการทางานทาเพื่ออะไรจะสื่ออะไร แนวความคิด เช่นงานนี้ สื่อถึงเหตุการณ์
ทางกาเมืองที่ แต่ละศพที่ตายแต่ละศพนั้นไม่ได้ ถูกฆ่าเพียงครั้งเดียวแต่ถูกฆ่าถึง 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่ 1 ฆ่าด้วยปืน
ระเบิด ครั้งที่ 2 เมื่อตายแล้วยังถูกนามาแขวนคอประจาร และรุมตีซากศพราวกลับไม่ใช่คน ครั้งที่ 3 ถูกฆ่าด้วย
เสียงหัวเราะ ในขณะที่ร่างไร้วิญญาณถูกรุมตีราวกลับไม่ใช่คนยังมีเสียงหัวเราะตามมา มันเป็นการทาลายความเป็น
มนุษย์ของผู้ที่ตายในเวลาเดียวกันมันยังทาลายความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ทาด้วย เหตุผลที่สร้างนี้นี้ขึ้นมาเพื่ออยาก
เตือนใจ สติทุก ๆ คนว่าการอยู่ในสังคมย่อมมีการขัดแย้งหรือทะเลาะกันแต่ควรใช่เหตุและผลมิใช่ใช่ความป่าเถื่อน
และความหมายโดยนัยของสิ่ งที่ต้องการสื่อในภาพ นกคือตัวแทนเสรีภาพ แต่
เมื่อเป็นนกกระดาษย่อมหมายถึงเสรีภาพที่อ่อนแอ เพราะกระดาษถูกทาลาย
ได้ง่าย
เอกภาพ
คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ หรือการจัดระเบียบ
ของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว การสร้างงานศิลปะ คือ สร้างเอก
กระภาพด้วยความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้
สิ่งที่ขัดแย่งกันเพื่อให้รวมกันได้และเชื่อมช่วยต่างๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของ
ศิลปะมีอยู่ 2 ประการ คือ
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1. เอกภาพของการแสดงออก คือ การแสดงออกที่ดีควรจะมีจุดมุ่งหมายเดียว งานชิ้นเดียวจะแสดงออก
หลายความหมายหรือหลายอารมณ์ไม่ได้ จะทาให้คนที่ดูงานสับสนได้ว่าศิลปินจะสื่อถึงอะไร ลักษณะเฉพาะตัวของ
แต่ละคนก็ทาให้เกิดเอกภาพของผลงานได้
2. เอกภาพของรูปทรง คือ มีการรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ มีระเบียบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิดรูปทรงหนึ่ง
แสดงถึงความคิด อารมณ์ของศิลปิน เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่ งส าคัญที่สุ ดของงานศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่สื่ อ
แสดงออกถึงเรื่องราว ดังนั้นกฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่
2 หัวข้อ คือ
1. กฎเกณฑ์ ข องการขั ด แย้ ง (Opposition) คื อ การขั ด แย้ ง ของ
องค์ประกอบ ของขนาด ทิศทาง และของที่ว่างกหรือจังหวะ
2. กฎเกณฑ์ของการประสาน (Transition)
2.1 การเป็นตัวกลาง (Transition) คือ การทาสิ่งที่ขัดแย้ง
กันให้กลมกลืนกัน ด้วยการ ใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสีดา ซึ่ง
มีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทาให้อยู่ร่วมกันได้อย่ างมีเอกภาพ ด้วย
การใช้สีเทาเข้าไปประสาน ทาให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น
2.2 การซ้า (Repetition) คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกัน
ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เป็น การสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทาให้ดูจืดชืด น่า
เบื่อที่สุด
แสวงหาความรู้
กระบวนการสาคัญ ที่จะเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานเดิมของเรา เริ่มจากการสังเกต แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
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 ฟอร์มส่วนมากจะทาให้ดูเหมือน
เราเข้มแข็งแต่สีที่ใช้จะใช้เป็นโทนสีเย็นทาให้ดูเศร้า
ได้แนวคิดมาจากตัวเอง ที่ชอบกินข้าวเหลือ ไม่รู้จักคุณค่าของ
อาหาร จนวันหนึ่งได้ไปถ่ายรูปเด็กที่มูลนิธิ ได้เห็นว่าอดอยากกัน ก็เลยได้
ทาภาพนี้ขนึ้ มา

ชื่อผลงาน “วิถีคนเมือง”
ผลงานของ นายพัชระ จีนเจริญ 3/1
ได้แนวคิดมาจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมือง ที่ต้องเผชิญกั บสภาวะความเร่ง
รีบ และแออัดในเวลาเดียวกัน

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
นอกจากการแสวงหาความรู้แล้ว สาคัญคือการลาดับข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อ
การนาไปปรับใชจริง ต้องรู้ว่าตนเองสร้างผลงานมาเพื่ออะไร เป็นประโยชน์อย่างไร มีแนวความคิดแบบไหน และ
ต้องการจะสื่อถึงอะไร
1. ทามาเพื่อ ที่จะได้สื่อเรื่องราวนามธรรม ความทุกข์สุข ของชีวิต ที่เป็นสัจธรรม4 เพื่อที่จะให้คนสังคมได้
รู้ว่าชีวิตคนเราเป็นการวนเวียนตายเกิด ตลอดเวลา และเพื่อที่จะให้คนหันมาทาคุณงามความดี
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2 .ประโยชน์ ได้ข้อคิดหลังคาสอนของพระพุทธเจ้าและหลักปฏิบัติ เพื่อไม่ให้หลงกับกิเลสมาก ให้รู้ว่าชีวิต
ยังมีค่าที่จะทาประโยชน์ให้กับตนเอง ทาความดี ไม่มีทุกข์ มีแต่ความสุข
3 .แนวความคิด ความคิดส่วนบุคคลความเชื้อทางศาสนาพุทธ ความเข้าใจลึกซึ้ง
4. สื่อถึง ชีวิตจริงของคน และจิตใจ ใช้รูปยายสื่อมาจากเรื่อราวของยายจริง ตอนนี้ยายยังทุกข์ ใจอยู่
ตลอดเวลา ถึงความสุขที่ลูกหลานสร้างไว้ให้อยู่ดีกินดีสบายแค่ไหนยังทุกข์ทางด้านจิตใจในเรื่องของตนเองเพื่อที่จะ
หาทางหลุดพ้น
ตัวอย่างผลงาน ปวช. 3/1

ชื่อผลงาน “คุณยาย”
ผลงานของ นายอติวิชญ์ ขอจุลช้วน 3/1
ประมวล และกลั่นกรองความรู้
ปัญหา ข้อดี ข้อเสียความรู้ที่ได้รับและแนวทางการพัฒนาผลงาน
หลังจากได้ค้นคว้าควารู้เพิ่มเติม และจัดระบบความรู้แล้ว จึงมาถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง จาก
ความรู้ที่ได้รับ โดยยกตัวอย่างผลงาน นร.นศ.ชั้น ปวช. 3/1
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“หลักการทางาน หาแรงบันบาลใจจากข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันและการเปรียบเทียบ และการใช้สีใน
งาน เมื่อได้แล้วก็หาวัตถุประสงค์ในการทางานและแนวความคิด ปัญหากับการทางาน ไม่สามารถทาให้คนเข้าใจ
งานหรือรู้สึกกับงานของเราเหมือนที่เรายากสื่อได้ อาจารย์แนะนา ใช่ข่าวสารหรือแสดงเชิงสัญลักษณ์ ผลที่ได้ งาน
ออกมาดีขึ้นคนเข้าใจในสิ่งที่ยากสื่อมากขึ้น”
นายวุฐธิชัย ทองดี 3/1

“หลักการ ก็เมื่อจะได้โจทย์มาก็หา inspiration อาจจะเป็นเรื่องราวหรือสิ่งใกล้ตัว หาข้อมูล references
คานึงถึงหลักการจัดวาง ทัศนธาตุ ให้สอดคล้องกัน เพื่อตอบโจทย์ให้ม ากที่สุด ปัญหาที่พบน่าจะเป็นเรื่องของค่า
น้าหนัก ที่อาจจะไม่ครบ ไม่เข้มสุด อ่อนสุด พอตรวจสเกตก็ได้นาไปพัฒนา ก็ดีขึ้น”
นายพัชระ จีนเจริญ 3/1
“หลักการทางานส่วนตัวแล้วคืออิทธิพลรอบข้างตัวเราเป็นส่วนใหญ่ บวกกับเทคนิคที่ชอบ แล้วค่อยเอามา
ปรับใช้กับโจทย์งานที่ไ ด้รับ แค่คิดก็แปลกแล้ว และนอกจากนี้ ยังพยายามจะนาเสนอเทคนิคอื่นๆนอกจากการ
เพนท์โดยพู่กัน ซึ่งเราก็จะได้อะไรที่แปลกไปจากที่ผ่านๆมา โดยภาพชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณย่าล้วนๆ
โดยเราเติบโตมา กับฝีมือกับข้าวของคุณย่าทุกอย่างทุกขั้นตอนคุณย่าลงมือเองตั้งแต่การจ่ายตลาดจนกลายมาเป็น
กับข้าวให้ลูกๆหลานๆ จะเห็นว่าทั้งสองภาพ ดูต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งโทนสี และเทคนิคที่นาเสนอ ทาให้อารมณ์
ของภาพออกมาต่างกัน ปั ญหาของภาพแรกคือ ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นสไตล์ Realistic ผลออกมายังไม่ ดี
เท่าที่ควร กลับรู้สึกชอบภาพที่สองมากกว่า ทั้ งประหยัดเวลามากกว่า และตัวของเราเองก็สนุกกับการนาเสนอ
เทคนิคนี้มากกว่า แต่เมื่อเป็นภาพเซ็ตเดียวกัน ทาให้พบอีกหนึ่งปัญหา คือ ความกลมกลืนและจุดเชื่อมของทั้งสอง
ภาพเข้าหากัน ซึ่งพบได้น้อยในภาพเซ็ตนี้ การปรับแก้ไขในผลงานครั้งหน้า คือการ สังเกตภาพรวมของผลงาน เน้ น
รายละเอียดบางจุดที่ควรนาเสนอเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ยังควรศึกษา FIGURE เพิ่มขึ้น เพื่อความแม่นยาในการ
สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้ต่อๆไปค่ะ”
นางสาวลักษมณ์ลดา เกตุกูล 3/1
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“หลักการทางานในแต่ละหัวข้อ” คือเราหาโจทย์มาแล้วมาหา
แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินที่เราสนใจและชอบ มาผสมผสานกัน
และต้องดูเนื้ อหาของงานเพื่อทาจุ ดเด่น ในภาพให้ ชัดเจน และทาให้
ภาพมีจุดเด่นจุดลองตามคอมโพสที่เราอยากได้ ทาให้เป็นงานแนวที่เรา
ถนัด และเต็มพวกที่จะส่งเสริมงานเราให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น "ปัญหา
กับการทางาน" จะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่ ค่อนข้างจะไม่
ค่อยชัดเจน เวลาขยายงานจะมีปัญหาคือ การจัดว่างดูแปลกไปจากงาน
ที่เราทาสเกตงานขนาดเล็ก และงานที่ทาเป็นแนวเราคือคอลราจ ต้อง
หาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทาเผื่อให้สอดคล้องกับ
งาน การแก้งานหลังจากอาจารย์วิจารณ์สเกต เราจะต้องมีการขยาย
พวกจุ ด เด่ น ให้ เ ด่ น มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ป ระที่ ชั ด เจนมากยิ่ ง
กว่าเดิม "ผลจากการแก้งาน" คะแนนเพิ่มขึ้น แต่ยังมีบางจุดที่ยังขาด
ความสมบูรณ์สามารถเพิ่มเติมได้ และนาคาแนะนาของอาจารย์ไปใช้ในงานต่อ ๆ ไป”
นางสาวรุ่งกมล วิมล 3/1
สรุปปัญหา ข้อดี ข้อเสียความรู้ที่ได้รับและแนวทางการพัฒนาผลงาน
“หลักการทางานเริ่มจาก หาสิ่งที่เราสนใจ ประกอบกับตรงกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมา นามาผสมผสาน
กันจนเกิดเป็นสไตล์ของตัวเราเอง ปัญหาการทางานส่วนใหญ่ มาจากการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมาย
ที่แท้จริง และโทนสีบ้าง แต่สามารถปรับแก้งานได้ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์งาน ได้รับคาแนะนาและ
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ปรับแก้ผลงาน งานดูสมบูรณ์ขึ้น เกอดกระบวนการพัฒนาทางชิ้นงานในแต่ละชิ้นมากขึ้น ได้ลองพัฒนาเทคนิค
ใหม่ๆมาใช้กับผลงาน ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น ผลคะแนนดีขึ้น”
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปะชั้น ปวช.ปีที่ 3/1
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ภาพบางส่วนในการเรียนการสอนของวิชาองค์ประกอบศิลป์ การวิจารณ์ งาน การทางานของนักเรียน
การแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน จากอาจารย์ผู้สอน ถึง นักเรียนนักศึกษา

การวิจารณ์งานภายในห้องเรียน อีกกระบวนการที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒนา และ สร้างสรรค์ผลงาน
ในการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์
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การทากิจกรรมการทดลองภายในชั้นเรียน เรื่องเทคนิคต่าง ๆ

บรรยากาศในการค้นคว้า สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้รับผ่านสื่อ และเรียบเรียงข้อมูลการทา
รายงาน เรื่อง การจัดการความรู้ KM : KNOWLEDGE MANAGEMENT
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การเข้าถึงความรู้
รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ และกระจายข่ า วสารความรู้ ผ่ า นสื่ อ Social Network ในรู ป แบบของ
E-Book / หนังสือออนไลน์ และไฟล์ GIF. เพื่อความสะดวก และความเข้าถึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย
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FACEBOOK : ลักษมณ์ลดา เกตุกูล
https://www.facebook.com/MISSWINT?hc_ref=ARRwZHx_P_udpZEWDBSfqmbHyxp1lPTstShdprU
Q_ZiSDdL8ZuBTEn5cs9dvfMPcuS
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เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ
นายพีรวิชญ์ ใจห้าว และคณะ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
nong_klaow@windowslive.com

บทสรุป
นักศึกษาทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นเมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษา ทุกคนต้องการความสาเร็จในการเรียน แต่มี
นักศึกษาจานวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวทางการเรียนทั้ง ๆ ที่สาเหตุไม่ได้มาจากสติปัญญา หากพิจารณา
สาเหตุ อาจเกิดจากนักศึกษาขาดการจัดระบบการวางแผนการเรียน ความ รับผิดชอบ และการค้นคว้าหาความรู้
ไม่ขยัน ขาดสมาธิในการเรียน การจัดการความรู้สาหรับนักศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบใช้
ประเด็นคาถาม (Questioning Method) แนวคิด เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผู้เรียน โดยครูผู้รับผิดชอบจะป้อนคาถาม และยกตัวอย่างประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน
เป็นการ ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่ าเพื่อจะตอบ
คาถามเหล่ านั้ น ซึ่ง เกิด ประโยชน์ แก่ นั ก ศึกษาด้ านการสื่ อ ความหมายที่ ดีช่ ว ยในการเข้า ร่ว มกิ จกรรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจกระตุ้นความสนใจแก่นักศึกษา เน้นและทบทวนประเด็นสาคัญของสาระที่กล่าวถึง
ช่วยในการประเมินผลเพื่อความเข้าใจความสนใจที่แท้จริงของนักศึกษา สามารถวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนและช่วย
สร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับนักศึกษา ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดกระบวนการ
การจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ที่
มีผลงานศิลปะ เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลในการประกวดระดับชาติและนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
คาสาคัญ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประสิทธิภาพ

บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีตเป็นอย่างมากซึ่งการ
เรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถสื่อสารได้
ทันที ทั้งนี้การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสามารถให้ผู้เรียนดาเนินชีวิตอยู่ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพศิลปะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม
การเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และ
จินตนาการ การสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์ นั้น นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์
การฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ยังช่วยพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และปลูกฝังระเบียบวินัยในการทางาน อีก
ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดารงรักษาวัฒนธรรมและสะท้อนถึงทักษะชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน
นักศึกษาสาขาศิลปกรรม วิทยาลัยช่างศิ ลปนครศรีธรรมราชจะต้องศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสาระวิชาประกอบด้วยวิชาชีพ วิชาชีพเลือก วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ
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พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้ามาศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะในวิชาศิลปะ ในขณะเดียวกันพวก
เขาจะต้องศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจึงจะจบการศึกษา โดยทั่วไปนักศึกษาจะประสบปัญหาการทางานในวิชา
ศิลปะไม่ทัน ไม่ส่งงาน ขาดเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่งผลให้เกิดการติด ร. ม.ส. หรือผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จากปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการแก้ ปัญหา จึงได้ดาเนินงานจัดการความรู้สาหรับ
นักศึกษาเรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการจัดการความรู้ แบ่งปันความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ที่มีผลงานศิลปะเป็นที่ยอมรับ ได้รับ
รางวัล การประกวดระดับ ชาติและนั กศึกษาผู้มีผ ลการเรียนสู งสุ ดในชั้นเรียน เพื่อที่จะนาองค์ความรู้เผยแพร่
แบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อั น จะเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช และ
สถาบันการศึกษาอื่นที่ได้นาองค์ความรู้ไปใช้

วิธีดาเนินการ
การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ย วกับเทคนิ คการสร้างสรรค์ผ ลงานศิล ปะอย่างมีประสิ ทธิภาพ (2) เพื่อให้ นักศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่
สนใจนาองค์ความรู้ไปใช้ โดยการดาเนินงานจัดการความรู้ ได้ดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การค้นหาความรู้ ดาเนินการประชุม ติดต่อประสานงาน เพื่ อค้นหานักศึกษาผู้มีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกนักศึกษาผู้ที่มีผลงานศิลปะเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัล
การประกวดระดับชาติ และนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดในชั้นเรียน เป็นกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ KM นาเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจั ด การความรู้ ให้ เป็ น ระบบ น าข้อมู ล ที่ ได้จ ากการนาเสนอแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ใ นแต่ล ะครั้ งมา
กลั่นกรอง และจัดหมวดหมู่จัดพิมพ์เป็นเอกสาร
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ คณะกรรมการ KM นาข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่มาปรับ
ภาษาให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จัดทารูปเล่ม แจกจ่ายแก่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ แก้ไข
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นาองค์ความรู้ที่จัดรูปเล่มแจกจ่ายในห้องสมุดวิทยาลัยฯ เผยแพร่ไปยัง
นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
6. การเข้าถึงความรู้ นาข้อมูลเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบเอกสาร ลงเวปไซด์เฟสบุ๊คและไลน์กลุ่ม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิ ทธิภาพ แก่นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้สอนได้นาแนวทางไปประยุกต์ใช้
7. การเรียนรู้ ได้นาเสนอและประชาสัมพันธ์ในโอกาสการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา นาเสนอหน้า
เสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า และในการประชุมประจาเดือนเกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สรุปและอภิปรายผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเป็นกรรมการ
ผลที่ได้จากการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังนี้
การนาเสนอผลงานและแนวทางการดาเนินงานที่ได้รับรางวัล และได้คะแนนสูงสุดของนักศึกษา

นางสาวมณีรัตน์ รัตนสุภา ระดับชั้น ปวช. 2
ชื่องาน ต้นไม้ของพ่อ เทคนิค สีชอล์ค ขนาด A3
รางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน
SCG FOUNDATION AMBASSODORรุ่ นที่ 2
ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการวาดภาพ
ส่งเข้าประกวดในหัวข้อตามรอยพ่อ

นายพีรวิชญ์ ใจห้าว/ นายสิทธิชัย ศรีสุวรรณ
ระดับชั้น ปวช. 2
ชื่องาน ปิดทองหลังพระ เทคนิค สื่อผสม ขนาด A2
รางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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นายพีรวิชญ์ ใจห้าว ระดับชั้น ปวช. 2
ชื่องาน หุ่นนิ่ง เทคนิค ดินสอบนกระดาษ
ขนาด A3 วิชา วาดเส้น ผลงานเด่น
เกรดที่ได้ A

นางสาวปิยาภรณ์ ปานแป้น ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน วิถีใต้ เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย เยาวชนทักษิณ
ภาคใต้ ปี 2559
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นางสาวณัฐการณ์ แซ่ลิ่ม ระดับชั้น ปวส. 2
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดผลงานนักศึกษา

นางสาวปิยาภรณ์ ปานแป้น ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน พ่อหลวง เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลชมเชย
Energy painting contest
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นางสาวอนิสา จันทองพูน ระดับชั้น ปวช.3
ผลงานได้เข้าร่วมแสดง ในการประกวดระดับชาติ

นายนิติพงศ์ นิกาจิ ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน วิถีที่หล่อนปรารถนา เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
ผลงานนักศึกษา

นายอดิศักดิ์ วัฒนะจานง ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน บ้านเกิด เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดผลงาน

นายทัตพงษ์ อุตทยมกุล ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน ความหวังชาวเล เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดระดับชาติ
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นายปณิธิ จรัสวราพรรณ
ชื่องาน พระพรหมธาดา (คัดลอกงานทวราบาล)
เทคนิค สีอะคริลิค ขนาด 117 x 45 เซนติเมตร
วิชา ศิลปะไทย
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานนักศึกษา

นางสาวปิยาภรณ์ ปานแป้น ระดับชั้น ปวช.3
ชื่องาน เทิดพระเกียรติ เทคนิค เซรามิค(เผารากุ)
วิชา เครื่องเคลือบดินเผา
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานนักศึกษา
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อภิปรายผลการดาเนินงาน
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. เทคนิคในการทางานให้สร้างสรรค์แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ใฝ่หาความรู้โดยการศึกษา
ผลงานศิลปิน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือให้ครูผู้สอนปฏิบัติให้ดูสังเกตวิธีการแล้ว
นามาดัดแปลงเป็นของตนเอง
2. หลังจากศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ก็ดาเนินการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้อง
กับหัวข้อที่ได้รับ ดาเนินงานตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทาการร่างภาพหรือ
สเกตภาพ หลังจากนั้นให้เพื่อนช่วยดู หรือให้อาจารย์ผู้สอนแนะนา ให้ข้อเสนอแนะ แล้วลงมือปฏิบัติงานต่อไปแล้ว
ให้เพื่อนและอาจารย์ดูเพื่อขอคาแนะนาในการทางาน ปรับปรุงแก้ไข ต่อยอด จนผลงานลงตัวและเสร็จสมบูรณ์
3. วางแผนเรื่องเวลาในการทางานเป็นเรื่องสาคัญ ต้องให้งานเสร็จทันเวลา โดยให้ความสาคัญกับวิชา
เรียนแต่ละวิชา แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม และลาดับความสาคัญในการทางาน มีขอบเขตเวลาในการทางานโดยต้อง
เฉลี่ยให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกวิชา เพื่อให้สามารถส่งงานได้ทันตามกาหนดในทุกวิชาเรียน หรือในการส่งผลงาน
ประกวด
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การสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนุพล มาเย็น และคณะ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
danuponmayen2538@gmail.com

บทสรุป
การจัดการความรู้ (Knowledge management) ของนักศึกษา เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับ
การสอนดนตรี – นาฏศิลป์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดการความรู้โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ที่เรียนในรายวิชา สื่อการสอน (Instructional Media)ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ ด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ สาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โดยนักศึกษาสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้ในสาระหลักด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปบูรณาการกับทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สร้างเป็นองค์ความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณค่า
นวัตกรรมที่นักศึกษาได้สร้ างขึ้น ในรายวิช าสื่อการสอนเป็นสื่อทางด้านการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่ อเนื่อง
โดยการจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ที่มีความน่าสนใจง่ายต่อการศึกษาและการทาความเข้าใจใน
เนื้อหาและการปฏิบัติท่ารา สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ประกอบไปด้วย วีดีโอ รูปภาพ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
พร้อมเฉลยที่ถูกต้อง เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบของ CIA
การสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบ
CIAมีเนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดีด
เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า และการปฏิบัติท่ารานาฏยศัพท์ ได้แก่ จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ก้าวหน้า ก้าวข้าง กระดกหลัง
ยกเท้าและภาษาท่า ได้แก่ ตัวเรา รัก โกรธ ที่โน่น ยิ้ม
กระบวนการสร้างสื่อได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักศึกษา ได้มี
การออกแบบกระบวนการขั้น ตอนในการสร้างสื่ อมัล ติมีเดียได้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้ว ย 1.เตรียมการ 2.การ
ออกแบบบทเรียน 3.การเขีย นผังงาน 4.การสร้างStory Board 5.การสร้างและเขียนโปรมแกรม 6.การสร้าง
เอกสารประกอบการใช้สื่อของผู้เรียน 7.การประเมินผลและแก้ไขบทเรียน จากนั้นได้นาไปใช้กับนักเรียนแล้วนาผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
คาสาคัญ : สื่อมัลติมีเดีย ดนตรี นาฏศิลป์ หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น
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บทนา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นวิทยาลัยนาฏศิลปแห่งเดียวในภาคตะวันออก ที่เป็นสถาบัน องค์กรชั้น
นาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ โดยมีพัน ธกิจวิทยาลัยฯ ดังนี้ “1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 2. สร้าง
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม 3. เป็นศู นย์กลาง
บริการด้านศิลปวัฒนธรรม 4. อนุรักษ์พัฒนาสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 5. บริหารจัดการคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล” (อ้างถึงใน www.bpi.ac.th)
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาสาหรับคนที่กาลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว
จาเป็นจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้ง เข้มข้น และจริงจังเพื่อจะได้นาไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่เรียนเป็น
ครู ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์กับสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
โดยเฉพาะทักษะและเทคนิควิธีการสอน ต้องสามารถนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาและสาขาวิช านาฏศิลป์ไทยศึกษา
รายวิชาสื่อการสอน (Instructional Media) รหัสวิชา 300-21018 ได้กาหนดในคาอธิบายรายวิชาโดยให้ศึกษา
นิยาม ประเภทคุณค่าของสื่อการสอน บทบาทความสัมพันธ์ของสื่อในระบบการเรียนการสอน หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเลือกผลิต ใช้และเก็บรักษาสื่อการสอนแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อขั้นพื้นฐานอย่างง่าย
วิเคราะห์แนวโน้มของการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อในอนาคต (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีต
ศิลป์ไทยศึกษา, 2555 : 156)
ปัจจุบัน สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความสาคัญเป็นอย่ างมาก เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ดังนั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จึงได้มีแนวคิ ดที่จะจัดการความรู้ เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
สาหรับการสอนดนตรี - นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อผลิตสื่อขั้นพื้นฐานอย่างง่ายมีเนื้อหา
เกีย่ วกับดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยนาเสนอในรูปแบบของ CIA ซึ่งเป็นสื่อทางด้านการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติท่าราและเครื่องดนตรี สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาของ
บทเรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสื่อมัลติมีเดียที่นักศึกษาได้สร้างขึ้น สามารถนาไปเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจและใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนได้อีกด้วย

วิธีการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ของนักศึกษา เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีกระบวนการดาเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการจัดการความรู้และอาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาศิลป์ ที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยนากระบวนการจัดการความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมตาม
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บริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยเกิดขึ้น จากกระบวนการของนักศึกษาที่จะเป็นผู้ ดาเนินการด้วยตนเองโดยมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
2. เมื่อนั กศึก ษาได้รั บ ทราบถึงนโยบายแล้ ว จึงได้ มีการประชุม วางแผนร่ ว มกั นถึง ขั้นตอนในการ
ดาเนินการ ซึ่งนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ควรรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการความรู้เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน จึงได้เชิญว่าที่ร้อยตรีชูชาติ สร้อยสังวาลย์ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพที่ 1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง KM

ภาพที่ 2 นักศึกษารับฟังการบรรยาย

3. ผลจากการบรรยายและฝึกปฏิบั ติ ทาให้นักศึกษาพอที่จะเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ จึง
ดาเนินการจัดประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ มีการคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่าย
ประสานงาน ฝ่ายบริการ คณะกรรมการดาเนินงาน รวมนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้งหมดจานวน 22 คน โดย
นายดนุพล มาเย็น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน
4. ประธานกลุ่ม นายดนุพล มาเย็น ได้ดาเนินการให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่จะ
จัดการความรู้ โดยคานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์และจุดประสงค์การเรียนรู้ของของนักศึกษาที่ได้กาหนดไว้ใน
หลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องการนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
อย่างเหมาะสมอีกด้วย จึงได้ข้อสรุปประเด็นในการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดียสาหรับการสอน
ดนตรี– นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักศึกษาเองได้เคยเรียนวิธีการสร้างสื่อมาก่อนแล้วจึงมี
ความรู้ในการนามาประยุกต์ใช้สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งนักศึกษายังเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านศาสตร์ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นอย่างดีอีกด้วย

ภาพที่ 3 นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5. เมื่อกาหนดประเด็นชื่อเรื่องแล้ว คณะกรรมการของนักศึกษา จึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึง
วิธีการดาเนินงานในการสร้างสื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพและเป็นกระบวนการที่เกิดจากการจัดการความรู้ นักศึกษา
จึงได้ข้อสรุปและกาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน ดังนี้
5.1 เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยเชิญ นายอิทธิพล เจริญ
เมือง ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ ประธานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นมีความรู้ความสามารถในเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย มาบรรยาย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
จากนั้ น ได้ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ วิ ท ยาก รด้ ว ยการสะท้ อ นกลั บ ตามความรู้
ความสามารถของนักศึกษา ในกระบวนการสร้างสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ความ
เหมาะสมที่จะนามาใช้ตามบริบทของเนื้อหาและวัยของผู้เรียน

5.2 กาหนดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา โดยในแต่ละครั้ง ประธานได้
สร้างแรงจูงใจด้วยการชื่นชมและมอบหมายให้ฝ่ายบริการจัดเตรียมอาหารว่าง ขนมและน้าดื่มให้เพียงพอ โดยมี
คณะกรรมการ KM ของวิทยาลัยฯและอาจารย์ประจารายวิชาคอยเป็นที่ปรึกษาหากขาดเหลือหรือมีปัญหาใดจะได้
ร่วมกันแก้ไข ตามนโยบายของท่านผู้อานวยการที่ได้มอบหมายให้แก่คณะทางาน
5.3 คณะกรรมการนักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์สาหรับใช้
สอนในระดับต่าง ๆ จึงได้เลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากสามารถนาไปใช้ สอนได้ทั้งในวิทยาลัยฯ และ
นอกวิทยาลัยฯ รวมทั้งเนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเป็นการปูพื้นฐานความรู้จากเบื้องต้นไปหา
ขั้นสูงมีเนื้อหาด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ดังนี้
เนื้อหาด้านดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องดนตรีประเภทดีด ได้แก่ จะเข้ กระจับปี่
2) เครื่องดนตรีประเภทสี ได้แก่ ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้
3) เครื่องดนตรีประเภทตี ได้ แ ก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ ม ฆ้ อ งวงใหญ่ ฆ้ อ งวงเล็ ก ฉิ่ ง กรั บ
ตะโพนไทย กลองแขก
4) เครื่องดนตรีประเภทเป่า ได้แก่ ปี่ ขลุ่ยเพียงออ
เนื้อหาด้านนาฏศิลป์ไทย การปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์ไทย 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 9 ตั้งวง

ภาพที่ 8 ซออู้

ภาพที่ 10 ตัวเรา

6. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้นาข้อมูลมาสรุปจัดการ
อย่ างเป็ น ระบบ เรี ย บเรี ย งข้อความให้ มีความถูกต้อง สละสลวย สามารถสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างสื่ อ
มัลติมีเดียสาหรับการสอนดนตรี – นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็นขั้นตอนของการสร้าง
สื่อ CIA สาหรับใช้สอนดนตรี – นาฏศิลป์โดยสรุปเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการ ประกอบด้วย กาหนดเป้าหมายว่าจะทาสื่อประกอบการเรียนการสอน
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและเรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ จากนั้นได้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมในการนาเสนอบทเรียน
ขั้นตอนที่ 2. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย การออกแบบบทเรียนอย่างคร่าว ๆ
ได้แก่ การกาหนดเนื้อหาบทเรียน กาหนดวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน การกาหนด
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความที่สัมพันธ์กับเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลผู้เรียน
ขั้ น ตอนที่ 3. การเขี ย นผั ง งาน ประกอบด้ ว ย ล าดั บ ขั้ น ตอนการน าเสนอเนื้ อ หาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม Power point มีการกาหนดแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เมื่อผู้เรียน
ตอบถูกหรือผิด จะมีผลปรากฏบนจอภาพอย่างไร และการลิงค์หน้าจอภาพเคลื่อนไหวไปยังเว็บไซต์ใดบ้าง
ขั้นตอนที่ 4. การสร้างStory Board ประกอบด้วย การเตรียมการนาข้อความ เสียง ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ผลิตได้ถ่ายทาตามลาดับขั้นตอน โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์ นามาจัดลาดับเรื่องราวให้ถูกหลั กการและมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับ
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ผู้เรียน โดยเขียนเรียงลาดับเนื้ อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบลงกระดาษอย่างคร่าวๆ เพื่อง่ายต่อการผลิ ตในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 5. การสร้างและเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย การนาสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และข้อความที่ถูกออกแบบอย่างเป็ นระบบ นามาสร้างสื่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมpower point ที่มีลักษณะ
การเรียนรู้แบบโต้ตอบกลับ ผู้เรียนสามารถรู้ผลการเรียนรู้ได้ทันที หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขั้นตอนที่ 6. การสร้างเอกสารประกอบการใช้สื่อของผู้เรียน หรือคู่มือการใช้สื่อ ประกอบด้วย
ข้อตกลงเบื้องต้นการเข้าใช้โปรแกรมฯ เนื้อหาเรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและการปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์ไทยที่มี
ลักษณะเฉพาะ และการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 7. การประเมินและแก้ไขบทเรียน โดยนาสื่อ CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี
ประเมินความถูกต้องของการเสนอสื่อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เป็นผู้ประเมินด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและนาข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะนาไปใช้
กับผู้เรียน
7. เมื่อนักศึกษาสร้างสื่อมัลติมีเดียเรียบร้อยแล้วจึงได้ประมวลกลั่นนกรองความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
นายณัฐพล คุ่ยจาด อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มาตรวจสอบความถูกต้องของการ
สร้างสื่อมัลติมีเดีย ประเภท CAI จากนั้นได้นาสื่อที่สร้างสาเร็จเรียบร้อยแล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและร่วมกัน
วิพากษ์ ประเมินตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง รูปแบบ ขั้นตอน
การนาเสนอ ภาพประกอบและเสียง แบบฝึกหัด ให้ถูกต้องตามเนื้อหาของบทเรียน เพื่อให้สื่อมีคุณภาพ จากนั้นได้
นาผลประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมี ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 9 คน ประกอบด้วย
ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย จานวน 3 คนได้แก่
1. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รองผู้อานวยการวิทยาลัย
2. หม่อมหลวงวิสุทธิพงศ์ วิไลวงศ์
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
3. นางสาวภัณฑิรา กอบศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยจานวน 3 คนได้แก่
1. นางภรภัทธ์ กุลศรี
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ สร้อยสังวาลย์
ครูชานาญการพิเศษ
3. นายบรรเลง พระยาชัย
ครูชานาญการ
และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี จานวน 3 คนได้แก่
1. นางสาวธนพัต ธรรมเจริญพงศ์
ครูชานาญการ
2. นางสาวกาญจนา วงศ์ม่าน
ครู คศ.1
3. นายณัฐพล คุ่ยจาด
ครูสอนคอมพิวเตอร์
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ภาพที่ 11 วิทยากรตรวจสอบการสร้างสื่อ

ภาพที่ 12 นักศึกษาปรับปรุงตามคาแนะนา

8. นาสื่อมัลติมีเดีย ไปทดลองใช้โดยให้อาจารย์ที่สอนนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยนาไปใช้สอนนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วนาผลการใช้และข้อเสนอแนะมาวิพากษ์ในที่ประชุมคณะกรรมการของนักศึกษา
ร่วมกันอีกครั้ง โดยพบว่า ระบบเสียงที่บรรยายกับข้อความของบทเรียนยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร เมื่อได้ข้อมูล
ย้อนกลับดังนั้นจึงปรับปรุงสื่อให้มีความสมบูรณ์สามารถนาไปใช้ในประกอบการเรียนการสอนได้จริง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจั ดการความรู้ ของนั กศึกษา เรื่ อง การสร้างสื่อมัล ติมีเดียส าหรับการสอนดนตรี – นาฏศิล ป์ ตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการนาเนื้อหาด้านดนตรีและนาฏศิลป์มาสร้างเป็นสื่อประเภท CAI ประกอบไป
ด้วย วีดีโอ รูปภาพ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน พร้อมเฉลยที่ถูกต้อง สาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง จากผลการดาเนินการ
พบว่า สื่อ มี ความสาคัญต่อกระบวนการจั ดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การนาสื่อที่มีคุณภาพมาใช้อย่าง
เหมาะสม ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางด้านทักษะปฏิบัติดนตรี
และนาฏศิ ล ป์ สื่ อ ประเภทที่มี ทั้ งภาพและเสี ย ง ผู้ เ รี ยนสามารถปฏิ บั ติต ามบทเรีย นที่ กาหนด เป็น การสร้ า ง
ฐานความรู้ที่จะนาไปต่อยอดการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษะปฏิบัติขั้นสูง ทั้งยังสามารถนาไปเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองเพิ่มเติมจากในห้องเรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
สูงขึ้น จากการสร้างสื่ อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถนาผลงานไปต่อยอดสร้างสื่อ
มัลติมีเดียในหัวข้อเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ให้มีคุณภาพเป็นลาดับต่อไป

1047

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

สรุปขั้นตอนของการสร้างสื่อ CIA สาหรับใช้สอนดนตรี – นาฏศิลป์
แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 1
กาหนดเป้าหมายว่าจะทาสื่อประกอบการเรียนการสอน จานวน 2
เตรียมการ
เรื่อง ได้แก่ เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยและเรื่องภาษาท่าและ
นาฏยศัพท์ จากนั้นได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเนื้อหาให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมใน
การนาเสนอบทเรียน
ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบบทเรียนอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ การกาหนดเนื้อหาบทเรียน
การออกแบบเนื้อหา กาหนดวัตถุประสงค์ การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน– หลังเรียนการ
บทเรียน
กาหนดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความที่สัมพันธ์
กับเนื้อหา รวมถึงการประเมินผลผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 3
ลาดับขั้นตอนการนาเสนอเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การเขียน
โดยใช้โปรแกรม Power point มีการกาหนดแบบทดสอบก่อน
ผังงาน
เรียน หลังเรียน เมื่อผู้เรียนตอบถูกหรือผิด จะมีผลปรากฏบน
จอภาพอย่างไร และการลิงค์หน้าจอภาพเคลื่อนไหวไปยังเว็บไซต์
ใดบ้าง
ขั้นตอนที่ 4
การเตรียมการนาข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่
การสร้างStory
ผู้ผลิตได้ถ่ายทาตามลาดับขั้นตอน โดยผ่านการตรวจสอบความ
Board
ถูกต้องของเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์
นามาจัดลาดับเรื่องราวให้ถูกหลักการและมีความน่าสนใจ
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเขียนเรียงลาดับเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบลง
กระดาษอย่างคร่าวๆ เพื่อง่ายต่อการผลิตในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 5
การนาสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อความที่ถูกออก
การสร้าง
แบบอย่างเป็นระบบ นามาสร้างสื่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม
และเขียนโปรแกรม power point ที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบโต้ตอบกลับ ผู้เรียน
สามารถรู้ผลการเรียนรู้ได้ทันที หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขั้นตอนที่ 6
ข้อตกลงเบื้องต้นการเข้าใช้โปรแกรมฯ เนื้อหาเรื่องประเภทเครื่อง
การสร้างเอกสาร
ดนตรีไทยและการปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์ไทยที่มีลักษณะเฉพาะ
ประกอบการใช้สื่อ และการวัดและประเมินผล
ของผู้เรียน หรือ
คู่มือการใช้สื่อ

1048

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 7
การประเมินและ
แก้ไขบทเรียน

รายละเอียด
นาสื่อ CAI ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีประเมินความถูกต้อง
ของการเสนอสื่อที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นผู้ประเมินด้านเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกต้องและนาข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่
จะนาไปใช้กับผู้เรียน
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การใช้คาและสานวนที่ปรากฏในรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์
The Use of Words and Expressions Appeared on a Thai TV Program: A Case of
“Phasathaimaidarkside”
ศาตพร เกตุแก้ว1 ชัชชาภรณ์ สุวฒ
ั น์กุล1 ชัชชัย แคล้วอาวุธ1 และอลิสา คุม่ เคี่ยม1*
1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
*
ผู้รับผิดชอบบทความ E-mail address : skpraw45@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ที่มา ความหมายและบริบทในการใช้ ตลอดจนสานวนที่ปรากฏใน
รายการภาษาไทยไม่ดาร์ กไซต์ผู้ วิจั ย เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากสื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ในรายการ “VRZO Channel
ภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ ”ตั้งแต่เดือนกันยายน จานวน 2 ตอน ตุลาคมจานวน 1 ตอน พฤศจิกายนจานวน 1 ตอน
ธันวาคมจานวน 1 ตอน มกราคมจานวน 1 ตอน และมีนาคมจานวน 1 ตอนรวมทั้งหมดมีจานวน 7 ตอน
ประเด็นที่มาของคาพบว่ามี 2 ลักษณะคือที่มาจากภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และมีที่มาจากลักษณะการใช้คา ส่วนความหมายและบริบทพบว่า มี 2 ประเภท ได้แก่ ความหมา ย
และบริบทโดยตรงและความหมายและบริบทโดยนัย เช่น คาว่า “แมงดา” ในบริบทโดยตรงคือ ใช้เรียกชื่อสัตว์
และบริบทโดยนัยคือ ใช้เป็นคาด่า นอกจากนี้สานวนที่ปรากฏ พบว่ามีที่มาจากคาเช่น คาว่า “กง” ที่มีความหมาย
ว่าล้อของเกวียน “กา” ที่มีความหมายว่าลักษณะภายในล้อของเกวียน ซึ่งเป็นที่มาของสานวน “กงเกวียนกา
เกวียน” หมายถึง การใช้เป็นคาอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวรกรรมสนองกรรมเช่น ทาแก่เขาอย่างไร ตนหรือ
ลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทาในทานองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนกาเกวียนซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคา เพราะคาในแต่ละยุคสมัยจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม
และบริบทการใช้
คาสาคัญ : คา สานวน

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, 2 017 ; (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 (กา)’ - 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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การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์
Spaces in Sanook online website
พิมพ์ชนก ผลทวี1 กันตภณ รักคามี1 อลิสา คุ่มเคี่ยม และมาโนช ดินลานสกูล1*
1
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
*
ผู้รับผิดชอบบทความ E-mail address : pimchanokphonthawee@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข่าวจากเว็บไซต์
สนุ ก ออนไลน์ (http://news.sanook.com/search/all/) ประจ าเดื อ น กั น ยายน 2560 รวมทั้ ง สิ้ น 58 ข่ า ว
วิเคราะห์ตามหลั กเกณฑ์การเว้นวรรคของราชบัณฑิตยสถาน ผลการวิจัยพบว่า การเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุก
ออนไลน์มีการใช้ต่างไปจากหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน 5 หลักเกณฑ์ คือ 1) การไม่เว้นวรรคเล็กระหว่าง
ตัวหนังสือกับตัวเลข 2) การไม่เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกั บชื่อ 3) การไม่เว้นวรรคเล็กหน้าคาสันธาน “และ” ,
“หรือ” ในรายการ 4) การไม่เว้นวรรคเล็กหลังคาว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค และ 5) การไม่เว้น
วรรคเล็กระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ 5.1) การไม่เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายอัญประกาศเปิด
ทวิภาค นขลิขิต และไม้ยมก และ 5.2) การไม่เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค และไปยาลน้อย
ผู้วิจัยพบว่าปัญหาการเว้นวรรคในเว็บไซต์สนุกออนไลน์มีสาเหตุมาจากความไม่คานึงถึงหลักเกณฑ์ เนื่องจากไม่ใช่
เว็บไซต์วิชาการ และปัญหาของการเว้นวรรคเล็กไม่ทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดความเคยชิน และสร้าง
ความเข้าใจผิดของหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ การศึกษาการเว้นวรรคจึงช่วยสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที่ถูกต้อง
คาสาคัญ : 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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การสร้างคาสแลงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ เทย เที่ยว ไทย
The slang in Toeytiewthai TV program
อมีนา ชิณวงศ์1 พิลาสลักษณ์ เพ็ชรพันธ์1 ภัททิยา เจษฎารมณ์ศรี1 อังคาร ถาวโรฤทธิ1์ และอลิสา คุ่มเคี้ยม1*
1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
*
ผู้รับผิดชอบบทความ E-mail address : ameena20296@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาสแลง ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (ตอนที่
230-275) รวมทั้งทั้งสิ้น 45 ตอน จากเว็บไซต์ http://www.youtube.com ผลการวิจัยพบว่าการสร้างคาสแลง
ในรายการโทรทัศน์เทยเที่ยวไทยมี 9 ลักษณะ ได้แก่ 1) คาสแลงที่สร้างขึ้นใหม่คือคาที่กาหนดขึ้นให้มีความหมาย
เฉพาะความหมายใดความหมายหนึ่ง 2) คาสแลงที่ดัดแปลงจากคาเดิมเป็นการสร้างคาใหม่โดยเปลี่ยนแปลงเสียง
หรือตัดคาบางคาออก 3) คาสแลงที่เปลี่ยนความหมายจากเดิมคือคาที่เมื่อกลายเป็นคาสแลงจะมีความหมายที่ต่าง
ไปซึ่งเป็นคาที่เข้าใจกันเฉพาะกลุ่ม 4) คาสแลงที่มาจากภาษาต่างประเทศที่นามาใช้ในอีกความหมายหนึ่ง 5) คา
สแลงที่ปรากฏร่วมกับคาไทยที่มีความหมายปกติคือคาที่เป็นคาสแลงอยู่แล้วรวมกับคาไทย 6) คาสแลงที่มาจากคา
ภาษาต่างประเทศกับคาไทย จะนาคาไทยหรือคาต่างประเทศขึ้นก่อนก็ ได้ 7) คาสแลงที่เลียนวิธี เปลี่ยนคาตาม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคือมีการเติม ส์ เหมือนการเติม s 8) คาสแลงที่มีคาขยายเพื่อสร้างความรู้สึกซึ่งเป็นคา
ต่างประเทศ 9) คาสแลงที่มาจากภาพยนตร์และเพลงที่ ได้รับความนิยม การใช้คาสแลงในรายการโทรทัศน์เทย
เที่ยวไทยทาให้รายการมีความสนุกมากขึ้นช่วยเพิ่มสีสันและกลายเป็นจุดเด่นของรายการมากกว่ารายการท่องเที่ยว
แบบทั่วไปและช่วยให้รายการได้รับความนิยมจากคนดูอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น
คาสาคัญ : รายการโทรทัศน์, เทยเที่ยวไทย, คาสแลง

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.
1054

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

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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กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาคาทายสมัยใหม่
Language strategies in building modern conundrum
สุพรชัย สุวรรณชาตรี1 ปิยธิดา บุญเจริญ1 ปัทมา ขุนเจริญ1 และพัชลินจ์ จีนนุ่น1
Supornchai Suwanchatree Piyatida Bunjarean Pattama Khunjaroen and Phatchalin Jeennoon
1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
miioilpiya@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างปริศนาคาทายสมัยใหม่ โดยจาแนก
เนื้อหาออกเป็นประเด็นกลวิธีที่เกี่ยวกับเสียง และกลวิธีที่เกี่ยวกับคาและกลุ่มคา ทั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบท
ปริศนาคาทายจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพจสัตว์โลกอมตีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 – เดือนกันยายน พ.ศ.
2560 จานวน 114 บท ผลการวิจัยพบว่า ปริศนาคาทายสมัยใหม่สามารถจาแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ปริศนา
คาทายที่เกี่ยวกับสัตว์ ปริศนาคาทายที่เกี่ยวกับอาหาร ปริศนาคาทายที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ และปริศนาคา
ทายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยพบกลวิธีการใช้ภาษาที่โดดเด่น จานวน 2 กลวิธี คือ กลวิธีที่เกี่ยวกับเสียง และกลวิธีที่
เกี่ยวกับคาและกลุ่มคา ทั้งนี้พบการใช้คาพ้องเสียงจากการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงมากที่สุด ในขณะที่พบ
การเล่นคาผวนน้อยที่สุด ผู้วิจัยยังพบว่า ปริศนาคาทายสมัยใหม่มีโครงสร้างเหมือนกับปริศนาคาทายในอดีตคือมี
ส่วนนา ส่วนขยาย และส่วนสรุป ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น ส่วนนาของปริศนาคาทายในอดีตขึ้นต้นด้วย
คาว่า “อะไรเอ่ย” ส่วนปริศนาคาทายสมัยใหม่ขึ้นต้นด้วยคาว่า “รู้หมือไร่” โดยพบว่า ปริศนาคาทายสมัยใหม่ไม่
ใคร่คานึงถึงความถูกต้องของภาษามากนัก และมักให้ความสาคัญกับการเล่นภาษาในลักษณะแปลกใหม่และร่วม
สมัย เช่น การเล่นคาที่มาจากดารา นักแสดง เพลง สื่อมวลชนต่าง ๆ ที่รับรู้กันโดยทั่วไป การนาคาต่างประเทศมา
ใช้ เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปริศนาคาทายยังคงเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางสติปัญญา
ของกลุ่มชนได้ทุกยุคทุกสมัย
คาสาคัญ : กลวิธีทางภาษา ปริศนาคาทายสมัยใหม่

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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เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
นางสาวสุชานันท์ ฉบับแบบและคณะ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
E-mail address : a.m.m@hotmail.co.th

บทสรุป
การจั ด การความรู้ เรื่ อง เทคนิ ค การสอนนาฏศิล ป์ส าหรับผู้ พิ การ จัดทาขึ้ นภายใต้ประเด็นยุท ธศาสตร์ การ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเทคนิคสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการเพื่อจัดทาคู่มือการสอน และ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน จากวัตถุประสงค์ดังกล่าววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดการความรู้
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการ ความรู้ด้านการเรียนการสอนเพื่อ
ประชุมหาคลังความรู้ว่าความรู้ใดบ้างที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อเทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาองค์ความรู้ที่ได้มาจัดให้เป็น หมวดหมู่ นาความรู้ที่จัดหมวดหมู่มาปรับปรุงภาษา
ให้เป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย นาองค์ความรู้ที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้วมาจัดทาเป็นคู่มือการสอน
และให้บุคลากรนาไปใช้ในการเรียนการสอน
การจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง เทคนิ ค การสอนนาฏศิ ล ป์ ส าหรั บ ผู้ พิ ก าร เป็ น การรวบรวมเทคนิ ค ต่ า ง ๆ
ของครูผู้สอนที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ประเภท
ของผู้พิการ วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับ
ผู้พิการ การเลือกเพลงสาหรับใช้สอนคนพิการ การปฏิบัติการสอน การควบคุมการแสดง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์
สาหรับผู้พิการ
ในการดาเนินการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ เมื่อกลั่นกรองความรู้แล้ว
จะจัดทาเป็นคู่มือ เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ให้
ครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ในการสอน และเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจะดาเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในแขนงต่าง ๆ ให้ครูผู้ สอนได้นาองค์
ความรู้ไปพัฒนาการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
คาสาคัญ เทคนิคการสอน, การสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ

บทนา
มนุษย์เกิดมานั้นได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกัน บางคนเกิดมาร่างกายไม่ครบสมบูรณ์ 32 ประการทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เป็นสาเหตุที่แต่ละบุคคลได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน
ในปัจจุบันนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่ต้องได้รับการศึกษาในรายวิชา
วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือวิชาชีพต่างๆในการศึกษานั้น ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะต้องเรียนวิชา 8 กลุ่ม
สาระเป็นขั้นพื้ นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
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2545 หมวด 2 สิทธิ และหน้าที่ ทางการศึกษามาตรา 10 กาหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ สาหรับผู้พิการทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ต้องได้รับการศึกษาในรายวิชาทั่วไป เช่น เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา และสมควรที่จะได้รับการเรียนใน
รายวิชา นาฏศิลป์เป็นวิชาเสริมเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ จิตใจ และทางด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
โดยผู้พิการแต่ละคนนั้นมีความบกพร่องทางด้านร่างกายไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาในการได้ยิน บางคน
มีปัญหาในการพูดเป็นต้นจึงทาให้เป็นปัญหาในการเรียนการสอนของผู้พิการเหล่านั้น นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2
จึงคิดที่จะศึกษา และรวบรวมเทคนิควิธีการสอนนาฏศิลป์ไทย สาหรับผู้พิการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการฝึกให้ผู้พิการ
มีพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย สามารถปฏิบั ติได้อย่างถูกต้องเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ รวมทั้งร่างกายให้มีการ
พัฒ นาการที่ดีขึ้น และเป็ น การฝึ กประสบการณ์ของนักศึก ษาเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้ในการสอนผู้ ที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาของผู้สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย สถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ นศิ ล ป์ เป็ นสถาบั น ที่สื บ สาน อนุรั ก ษ์ รวมทั้ งเผยแพร่
วัฒนธรรม โดยทางวิทยาลั ยนาฏศิล ปสุโ ขทัย เล็ งเห็นความสาคัญของผู้ พิการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางด้าน
นาฏศิลป์ ว่าควรจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปเช่นกัน

วิธีการดาเนินงาน
ในการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ได้ดาเนินการแผนการจัดการความรู้ทั้ง
7 ขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การค้นหาความรู้
ขั้นตอนการค้นหาความรู้ ได้ดาเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ
1.1 ดาเนินการประชุมเพื่อค้นหาความรู้ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร และเหมาะสมที่จะนามาเป็น
ประเด็นความรู้ ที่ควรนามาสู่การจัดการความรู้ ซึ่งคณะ KM Team ได้เล็งเห็นความสาคัญของโครงการฝึกอบรม
ระยะสั้นนาฏศิลป์ – ดนตรี สาหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพราะนาฏศิลป์ไทยถือ
เป็ น กิจ กรรมรู ป แบบหนึ่ งที่สามารถช่ว ยให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา มีโ อกาสพัฒ นา
บุคลิกภาพของตนเอง สร้างความเชื่อมั่น ความกล้าแสดงออก อันจะนามาสู่การพัฒนาด้านร่างกายและจรรโลง
จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยตามความถนัดของตน อันจะเป็นการส่งเสริมความถนัดและความสามารถให้แก่เด็กได้อีกด้ วย ซึ่ง
ประเด็นความรู้ที่คณะ KM Team จะนามาจัดการความรู้ คือ เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ เพราะตรง
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ. 2560 ด้านการเรียนการสอน ซึ่งจาเป็นต่อการผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ
1.2 จัดทาแผนการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ เพื่อกาหนดรายละเอียด
กิจ กรรม ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ดความส าเร็ จของกิ จ กรรมเป้ าหมาย กลุ่ ม เป้ า หมาย และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม สาหรับเป็นตัวกาหนดในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จตามที่แผนกาหนด
1059

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

1.3 แต่งตั้งคณะทางาน การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ โดยคัดเลือกจาก
นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน 30 คน
1.4 จัดประชุมคณะทางาน การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการเพื่อกาหนด
ขอบเขตเนื้อหา กาหนดสถานที่ กาหนดเวลา และกาหนดครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการ
ที่คณะทางานจะดาเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งในการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ ได้กาหนดเนื้อหาที่
จะดาเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ โดยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บองค์ความรู้จาก
ครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการจานวน 13 ท่าน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ เป็นองค์ความรู้ที่
สามารถแสวงหาความรู้จากบุคคลภายในหน่วยงานได้ โดยแสวงความรู้จากครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการทั้ง13 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น
โดยคณะทางานการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
ครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับผู้พิการ โดยให้ครูได้อธิบายถึงเทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้
พิการ โดยคณะทางานจะทาการบันทึกองค์ความรู้ด้วยเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพและการจดบันทึกข้อมูล
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
คณะทางานได้นาความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่มาถอดความไว้ใน Knowledge Mapping ดังนี้
3.1 ประเภทของผู้พิการ
3.2 วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน
3.3 ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
3.4 การเลือกเพลงสาหรับใช้สอนคนพิการ
3.5 การปฏิบัติการสอน
3.6 การควบคุมการแสดง
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้คณะทางานการจัดการความรู้ได้นาข้อมูลที่ได้ดาเนินการจัดการให้
เป็นหมวดหมู่แล้วนั้นมาดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1 นาองค์ความรู้ที่จัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาพิมพ์และปรับปรุงภาษาให้เป็นทางการ อ่านแล้วเข้าใจได้
ง่าย
4.2 นาองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงภาษาแล้วมาจัดทาเป็นรูปเล่มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
4.3 จัดทาเอกสารให้ คณะทางาน และครูที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้ งให้คา
เสนอแนะเพื่อให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การจัดการความรู้ นาองค์ความรู้ที่จัดทาเป็นรูปเล่มมอบให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้
พิการ โดยให้คณะทางานการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ สาหรับผู้พิการมาถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
7. การเรียนรู้
คณะทางานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นนาฏศิลป์สาหรับ ผู้พิการ ณ โรงเรียนโสต
ศึกษา จังหวัดตาก เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มทักษะในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถนาไปปรับใช้ในการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปได้ รวมทั้งสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการสร้างและพัฒนาคู่มือการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการในอนาคตได้
ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนราเพลงช้า-เพลงเร็ว เป็นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมเทคนิคของครูผู้สอนที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
2. เพื่อจัดทาคู่มือการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
ผลการดาเนินงาน
จากการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ซึ่งได้ดาเนินการให้มีการลงพื้นที่
และเก็บข้อมูลของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน 6 ครั้ง และนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดให้เป็นระบบ โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดเป็น
หมวดหมู่ตามที่ได้กาหนดไว้ใน Knowledge Mapping นามาผ่านกระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้โดย
การนาความรู้ที่จัดหมวดหมู่มาปรับปรุงภาษา จึงทาเกิดองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจง นามาจัดทาเป็นคู่มือการ
สอนนาฏศิล ป์ ส าหรั บ ผู้ พิ การ เพื่อเผยแพร่ ให้ กับบุคลากรนาไปใช้เพื่ อพัฒ นาการเรีย นการสอน ซึ่ง มีผ ลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังนี้
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
ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนั้น โดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ปกครองและผู้ที่เลี้ยงดูจะ
สามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากนัก สาหรับเด็กตาบอดสนิทนั้นจะสังเกตเห็นได้ง่าย โดยมองที่ตาก็พบว่าเด็กคนนั้นเป็น
เด็กตาบอด แต่ถ้าเป็นตาบอดใส เราอาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบอื่นๆด้วย เช่น อาจจะให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟัง เมื่อ
เด็กมองไม่เห็นก็ไม่สามารถจะอ่านได้ อย่างไรก็ดีเด็กที่เห็นเลือนราง หรือเด็กที่มีปัญหาทางสายตาอื่นๆ ซึ่งคุณครูจะ
ทราบได้ก็ต้องอาศัยการสังเกตที่ดวงตา และพฤติกรรมในการมองของเด็ก
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา โดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวช้า ประสาทสัมผัสบางส่วนจะทางานได้ดีกว่าคน
ปกติ เช่น ประสาทหู และ ความสามารถด้านความจา ส่วนสุขภาพโดยทั่วไปจะไม่แตกต่างจากเด็กปกติ รวมทั้งการ
พูดจาก็จะใช้ภาษาพูดตามปกติ แต่จะเรียนการพูดได้ช้ากว่าเด็ กปกติ เด็กตาบอดจะพูดเสียงดัง แต่น้าเสียงปกติ จะ
ไม่มีการใช้มือประกอบท่าทางการพูด และเวลาพูดจะเผยริมฝีปากเล็กน้อย
1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การแบ่งระดับความพิการ
1.2.1 การได้ยินเสียงปกติ (Normal hearing) สภาพของการได้ยินเสียงปกตินั้น หมายความ
ว่า การได้ยินเสียงของหูซึ่งเมื่อทาการวัดการได้ยิน โดยใช้เสียงบริสุทธิ์ (pure tone) ณ ความถี่ 500, 1000 และ
2000 Hz. โดยใช้วิธีการวัดอันถูกต้องทุกประการแล้ว ได้ผลค่าเฉลี่ยของขีดเริ่มของการได้ยิน (hearing threshold)
ที่ได้จากการวัดด้วยเสียงทั้งสามความถี่นั้น เป็นค่าไม่เกินกว่า 27 dB (HL) ค่ามาตรฐานระหว่างชาติ (ISO-1964)
1.2.2 หูตึง (Hearing impairment or hearing loss) สภาพของหูตึงนั้น หมายความว่า การ
ได้ยินเสียงของหูซึ่งเมื่อทาการวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ 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 เมื่อทาการวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี่ 500, 1000 และ 2000 Hz. โดยใช้วิธีการวัดอัน
ถูกต้องทุกประการแล้ว ได้ผลค่าเฉลี่ยของขีดเริ่มของการได้ยินที่วัดได้จากเสียงสามความถี่นั้นเป็นค่าเกินกว่า 93
dB (HL) ค่ามาตรฐานระหว่างชาติ (ISO-1964)
1.3 บุคคลทีม่ ีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง
เด็กที่มีปัญหาในการใช้อวัยวะเพื่อการหยิบจับและการเคลื่อนไหว เช่น เดิน วิ่ง ยืน นั่ง ซึ่งความบกพร่องนี้ไม่
เกี่ยวกับการมีปัญหาทางการได้ยินและการมองเห็น โดยอาจมีภาวะปั ญญาอ่อน การขาดความสามารถในการเรียน
การมีปัญหาทางอารมณ์ หรืออาจมีปัญหาทางการใช้ภาษาร่วมด้วย

1062

บทความแนวปฏิบัติที่ดี

1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีการพัฒนาล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป เมื่อวั ดระดับ
สติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีสติปัญญาต่าว่าคนปกติทั่วไป เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะ
พบว่าบุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาอย่างชัดเจนหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ากว่า 70 (ระดับสติปัญญา
ได้แก่ปัญญาอ่อนขนาดน้อย ขนาดปานกลางและขนาดรุนแรง) ร่วมกับมีความสามารถในการ ปรับตัวบกพร่อง
อย่างน้อย 2 ด้านของความสามารถต่อไปนี้ คือ การสื่อสาร การดูแลตนเอง การดารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม
การใช้สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง ทักษะด้ านวิชาการที่จาเป็น การทางาน การพักผ่อน และสุขภาพและ
ความปลอดภัย โดยต้องเริ่มมีอาการก่อนอายุ 18 ปี ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญา
ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย อย่างมีนัยสาคัญร่วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ
1.5 บุคคลทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) ในวงการศึกษาให้คาจากัดความว่า
“ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน (Basic Psychological Process) ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เข้าใจ การใช้ภาษา การพูด การเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การ
พูด การอ่าน การเขียน การสะกดคา และการคานวณทางคณิตศาสตร์ ” ความหมายครอบคลุมไปถึง ข้อจากัดใน
การรับรู้ (perceptual handicaps) การบาดเจ็บทางสมอง (brain injury) ความผิดปกติเล็กน้อยในการทางาน
ของสมอง (minimal brain dysfunction) ดิส เล็ กเซีย(dyslexia) และ อะฟาเซีย (developmental aphasia)
แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่เป็นผลของความพิการทางตา หู หรือการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหา
ทางอารมณ์ หรือเกิดจากความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
1.6 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
1.6.1 ขาดความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งไม่ใช่มีส าเหตุมาจากเชาว์ปัญญา การรับสัมผั สหรือ
สุขภาพ
1.6.2 ขาดความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับเพื่อนวัย
เดียวกัน และกับครู อาจารย์
1.6.3 มีความรู้สึกผิดปกติหรือมีพฤติกรรมผิดปกติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติธรรมดา
1.6.4 มักมีความฟุ้งซ่าน มีความกดดัน ใจคอห่อเหี่ยว ขาดความสุข
1.6.5 มีแนวโน้มที่จะมีการป่วยทางกายหรือกลัวการเผชิญหน้ากับผู้อื่น หรือไม่กล้าสู้ปัญหาต่าง ๆ
ในโรงเรียน
1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของ การออก
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจ
และหรือการใช้ภาษาพูด การเขี ยนและหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจ เกี่ยวกับรูปแบบ
ของภาษาและหน้าที่ของภาษา
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1.8 บุคคลออทิสติก
บุคคลออทิสติก หรือบางครั้งเรียกว่า ออทิซึม (Autism) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องรุนแรง มีปัญหาใน
ส่วนของพัฒนาการที่สาคัญอยู่ 3 ด้าน คือด้านสังคม ด้านการสื่อความหมาย และการ จินตนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมีการกระทาซ้า ๆ ในวงแคบและจากัดร่วมด้วยเสมอ
1.8.1 มีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารและพฤติกรรมซ้า ๆ
1.8.2 มี ความบกพร่ อ ง หรื อมี พัฒ นาการล่ า ช้า ในด้า นใดด้ านหนึ่ง ต่อ ไปนี้ ก่ อนอายุ 3 ขวบ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนา และการเล่น โดยใช้จินตนาการ
1.8.3 ไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเร็ทท์ซินโดรม หรือ CDD
1.9 บุคคลพิการซ้อน
บุคคลพิการซ้อน หมายถึง ผู้ ที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องใน การ
เรียนรู้อย่างมาก เช่น บกพร่องทางสติปัญญา-ตาบอด บกพร่องทางร่างกาย-ตาบอด หูหนวก-ตาบอด เป็นต้น
2. วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน
2.1 ผู้พิการทางหู
ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการทางหู ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน จะต้องใช้วิธีการ
สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียน ดังนี้
2.1.1 ก่อนเริ่ มเรี ย นนั้ น ครู ผู้ ส อนจะต้องสร้างความคุ้นเคยด้ว ยรอยยิ้มและใบหน้าที่เป็นมิต ร
เพื่อให้ผู้เรียนนั้นไม่เกิดความหวาดกลัวครูผู้ สอน ผู้เรียนจะค้นพบลักษณะพิเศษแบบนี้ให้กับเราซึ่งเราแทนการ
เรียกชื่อเนื่องจากผู้เรียนนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารในลักษณะของการพูดได้และเราจะต้องเสริมให้เด็กว่าจะทาอะไร
ที่เป็นลักษณะเด่นของเราให้เขาจดจาเราได้
2.1.2 ผู้เรียนที่มีความพิการทางหูจะใช้ภาษามือในการสื่อสาร ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะสามารถ
จดจาครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีก็คือลักษณะเด่นของครูผู้สอน ที่ผู้เรียนเห็นแล้วเกิดความประทับใจ เช่น ลักษณะของ
จมูก ลักษณะของลูกตา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้เรียนจะใช้แทนชื่อของครูผู้ สอน ถ้ามี
มากกว่านั้นผู้เรียนก็จะเกิดอาการสับสนได้
2.1.3 ใช้ภาษามือในการพูดคุยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน
2.2 ผู้พิการทางสติปัญญา
สาหรับเด็กที่พิการทางสติปัญญา การที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจหรือตอบสนองนั้นครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาปัญหาหรือจุดบกพร่องของผู้เรียนก่อน ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญาจะต้องสอน
ควบคู่กับครูผู้สอนทางนาฏศิลป์เนื่องจากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญาจะมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนผู้เรียนที่มีความพิการทางสติปัญญาแต่ละประเภทจึงควบคุมได้ดีกว่าครูผู้สอนทางนาฏศิลป์ไม่
ควรใช้วิธีการกดดันผู้เรียนอย่างผู้เรียนปกติ สิ่งที่จะต้องทาก็คือ ทาให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน เพราะวิชานี้เป็น
วิชาที่จะช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น
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3. ภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ
ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้น ภาษามือเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสาร
ซึ่งตัวอย่างภาษามือที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการนั้น มีดังนี้
ครู
กามือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นระดับอกแล้วแบมือออกแล้วลดระดับมือลง
เปลี่ยนจังหวะ
แบมือทั้ง 2 ข้างหันเข้าหาตัวในลักษณะตั้งฉากแล้วเลื่อนมือมาไขว้กันแล้วชูนิ้วก้อยข้างขวาขึ้นหัน
ฝ่ามือออก แล้วบิดข้อมือเข้าหาตัว
เปลี่ยนแถว
แบมื อทั้ง 2 ข้ างหั น เข้าหาตั ว ในลั กษณะตั้งฉาก แล้ ว เลื่ อนมื อมาไขว้กัน แบมือ ทั้ง 2 ข้า งใน
ลักษณะตะแคงแล้วนามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้าย
ผิด
แบฝ่ามือซ้าย ตั้งในลักษณะตะแคง แล้วนานิ้วชี้ข้างขวามาลากผ่านที่กลางฝ่ามือซ้าย
แถวตรง
แบมือทั้ง 2 ข้างในลักษณะตะแคง แล้วนามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้ายแล้วดึงมือขวาขึ้น แยก
ออกจากมือซ้าย
ทบทวน
มือทั้ง 2 ข้าง แบฝ่ามือตั้งตะแคงเข้าหากัน แล้วย้ายมือเคลื่อนไปข้างหลัง โดยยกผ่านไหล่ ข้าง
ขวา
สลับ
งอนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของมือทั้ง 2 ข้าง เหลือไว้แค่นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วก้อย ตะแคงมือหัน
เข้าหาลาตัว ระดับอก แล้วเคลื่อนมือเข้ามาไขว้กันตรงกลาง
ย่า
แบมือทั้ง 2 ข้าง คว่าลงระนาบพื้น แล้วขยับมือขึ้น – ลง สลับกันไปเรื่อยๆ
แถวเฉียง
แบมื อ ทั้ ง 2 ข้ า งในลั ก ษณะตะแคง แล้ ว น ามื อ ขวามาวางซ้ อ นบนมื อ ซ้ า ยย้ า ยมื อ ซ้ า ย
ออกไปด้านข้าง (เฉียง 45 องศา) มือขวาเฉียงปลายนิ้วมือตามไปในทางเดียวกันกับมือซ้าย
วงกลม
นานิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มาจรดกัน (ลักษณะท่าโอเค) ทั้ง 2 ข้าง โดยอยู่ในระดับตั้งฉากแล้วหัน
ท่อนแขนออกนอกลาตัว จากนั้นเคลื่อนมือทั้ง 2 ข้างไปในลักษณะวงกลม จนกระทั่งมือชนกัน ลาแขนหันเข้าหา
ลาตัว
แถวตรง
แบมือทั้ง 2 ข้างในลักษณะตะแคง แล้วนามือขวามาวางซ้อนบนมือซ้ายแล้วดึงมือขวาขึ้น แยก
ออกจากมือซ้าย
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4. การเลือกเพลงสาหรับใช้สอนคนพิการ
การคัดเลือกเพลงที่จะใช้สอนผู้พิการจะต้องดูความสามารถของผู้เรียนว่าสามารถควบคุมร่างกายหรือมี
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์มากน้อยเพียงใด ครูผู้สอนต้องคัดเลือดเพลงให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนจะทา
ให้ไม่ประสบอุปสรรคการเรียนการสอน เพลงที่ใช้ส่วนมากจะเป็นเพลงบรรเลงมากกว่าเพลงที่มีเนื้อร้องจังหวะของ
ทานองเพลงจะต้องไม่ใช่ช้าหรือเร็ว เช่น เพลงจับนาง เพลงเชิด เพลงเชิดฉิ่ง เป็นต้น
5. การปฏิบัติการสอน
5.1 ครูผู้สอนจะต้องเรียนรู้การใช้ภาษามือโดยการเรียนรู้จากตาราและจากผู้เรียน เพราะภาษามือนั้นจะ
ใช้ในการสื่อสารและออกคาสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตามครูผู้สอน เช่น การหมุนตัว การเปลี่ยนจังหวะ การเปลี่ยนแถว
การนับจังหวะ เป็นต้น
5.2 ในการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ครูผู้สอนจะต้องทาการสอนอย่างช้า ๆ เนื่องจากผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและทางสมองจะสามารถรับรู้ สิ่งต่าง ๆ ได้ช้า ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้ องปฏิบัติให้ผู้เรียนดูอย่าง
ช้าๆ และให้ผู้เรียนปฏิบัติท่าราหลาย ๆ ครั้ง จนเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง
6. การควบคุมการแสดง
ในการควบคุมการแสดง เด็กจะให้ความสนใจในครูผู้สอนหรือ ครูผู้ควบคุมการแสดงเป็นอันดับแรก ซึ่งครู
จะเป็นผู้คอยบอก ท่าทาง จังหวะและการแปรแถวต่าง ๆ ให้กับเด็กอยู่ตลอด

สรุป
การจั ดการความรู้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อเพื่ อการบรรลุ เป้า หมายต่ าง ๆ เช่นบรรลุ เป้ าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ
ในการจัดการความรู้นั้ น เมื่อเสร็จกระบวนการแล้ว ควรมีการนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน หรือใช้สร้างสื่อที่จะช่วยให้การทางานเป็นไปได้สะดวก และดีขึ้น ซึ่งในการจัดการ
ความรู้ครั้งนี้นั้น ผู้สนใจสามารถนาสื่อ คู่มือเทคนิคการสอนนาฏศิลป์สาหรับผู้พิการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
พัฒนาต่อยอดในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI, WBI, e-Learning, E-Book, ETraining, Learning Object
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