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ผู้เล่าเรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
สรุปความรู้ที่ได้
อาจารย์รัชนีพร กล่าวว่า งานวิจัยของคณะเรายังมีออกมา  การสร้างงานวิจัย
น้อยมาก มุมมองแรกๆ คิดว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ถ้าเป็น ประเด็นเรื่องของ
งานวิจั ย เชิงปริ มาณมัน มีเรื่ องของสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อ งด้ว ย ซึ่งทาให้ เรามี งานวิจยั สามารถมา
ความรู้สึกว่า เราไม่ได้เก่งเรื่องสถิติ เวลาเราจะสร้างงานวิจัยจะทาอย่างไรดี จากวิชาชีพของ
ตนเอง
เมื่อต้องมาเจอประเด็นพวกนี้ พอเราได้มาทางานในฐานะที่เราเป็นอาจารย์
เรื่องงานวิชาการเป็นเรื่องสาคัญ นอกการใช้วิธีการค้นคว้าหาความรู้ในหมวด
 การอภิปราย ตั้ง
วิช าชีพ ของเราแล้ ว อีก สิ่ ง หนึ่ งที่ เราจะยิน ว่า เราน่า จะทา ก็ คือ เรื่ องของ ประเด็นคุยเรื่อง
งานวิจัย โดยเฉพาะเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดี นอกจากประเด็นที่เราคิด งานวิจัยก็สามารถ
ว่ า น่ า จะมี เ รื่ อ งของงานวิ จั ย เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ของเราแล้ ว เป็นที่มาของการ
สภาพแวดล้อมของเรายังเป็นตัวบอกอีกว่าเราต้องทางานวิจัย เช่น เพื่อน ๆ ทางานวิจัยได้
ที่อยู่รอบข้างที่ทางานวิจัยมาพูดคุยเรื่องงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เทคนิควิธีคิด
ต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด ซึ่งทาให้ เราคิดว่าเราน่าจะลงมือทาในเรื่องของ
งานวิจัย
จากที่ได้ยินเพื่อน ๆ คุยเรื่องงานวิจัย ทาให้เราคิดว่ามันไม่
น่ายาก ถ้าเราเจอประเด็นที่ไม่เข้าใจ เรามีเพื่อนที่จะสามารถให้คาอธิบายใน
เรื่องของกระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ในการทางานวิจัย และคิดว่ามันเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชาชีพในเรื่องของการเรียนการสอน การเรียนการสอนในฐานะ
อาจารย์นอกจากเราจะค้นคว้าความรู้ที่เป็นทฤษฏีที่เป็นเอกสารแล้ว อีกสิ่ง
หนึ่งที่เราต้องปฏิบัติและได้ความรู้อย่างชั ดเจน ก็คืองานวิจัย เพราะมันคือ
การปฏิบัติ มีระเบียบวิธีที่ชัดเจน มันสามารถอธิบายที่มาที่ไป เป็นเหตุเป็น
ผลได้ หลังจากนั้นก็เลยเริ่มทางานวิจัย ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ
อบรมและได้ ท างานวิ จั ย ไปแล้ ว ชุ ด หนึ่ ง หลั ง จากนั้น กลุ่ ม เพื่ อนก็ ช วนกั น
รวมตั ว ท าวิ จั ย ขอทุ น ข้ า งนอก จนปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสนั บ สนุ น
งานวิจัยโดยการให้ทุนทางานวิจัย เพื่อน ๆ รอบตัวเราก็เลยขอทาวิจัย เราจึง
ได้ ข อท างานวิ จั ย เล่ ม แรก คื อ ท าเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การสื บ ค้ น การ
ตัดสินใจสืบค้นข้อมูลโดยใช้ โอแพค (OPAC) ของห้องสมุด

ผู้เล่าเรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
โดยผ่านกระบวนการขอโครงร่างงานวิจัย ก็ได้รับการแนะนาปรับปรุงจน
ได้ตัววิจัยมา และได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ซึ่งในกระบวนการ
ขั้นตอนได้รับคาแนะนาจากเพื่อนรอบตัว ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่มี เพื่อน ๆ
ให้ ค าแนะน า และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยอะมาก โดยได้ รั บค าแนะจาก
ผศ.คณพศ อาจารย์ฤทธิชัย ได้ให้คาแนะนาและข้อคิดต่าง ๆ ในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งทาให้ งานวิจัยของเราสาเร็จ ทาให้เราเกิดความประทับใจ
การทาวิจัยเราได้เพื่อน และได้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง สามารถนาความรู้
ที่ได้มาใช้กับการเรียนการสอนได้จริง

สรุปความรู้ที่ได้

การวิจัยเรื่องนี้ได้มีการทาแบบสอบถาม จะมีเทคนิควิธีที่
ช่วยในเรื่องของการค้นจากผลที่ออกมาทาให้เห็นว่า มีหลายเทคนิควิธีที่
ทาให้รู้ว่าจะทาอย่างไร สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลา
ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะทาให้เกิดความคิดหรือการพัฒนาได้เร็วขึ้น ใน
ยุคของการแข่งขันเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้ได้
กับ การข้อหาข้อมูล ทุก ประเภท เลยทาให้ เราเห็ นว่างานวิจัยเป็นเรื่อ ง
สาคัญและคือส่วนที่จะต้องไปพร้อมกับการเรียนการสอน ถ้าเราสอนโดย
การค้น คว้าอย่ างเดี่ย วเหมือนยุคเก่า ๆ มันใช้ ไม่ได้แล้ ว บางทีมันมีข้ อ
โต้แย้ง เวลามีข้อโต้แย้งถ้าเราได้ทาวิจัยและเรามีขั้นตอนของการปฏิบัติ
เราจะตอบข้ อ โต้ แ ย้ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน คื อ เรามี
ประสบการณ์จริง การเรียนรู้ที่ดีก็คือต้องทา วิธีการทาสิ่งหนึ่งที่จะเป็น
เครื่องมือเราได้ก็คือ การทาวิจัย ถ้าเราอยู่ในวงวิชาการ สิ่งสาคัญที่เรา
ต้องทาควบคู่ไปกับการค้นคว้าอื่น ๆ ก็คือ การทาวิจัย

วาทะเด็ด
การเรียนรู้ที่ดีก็ คือ ต้องทา
วิธีการทา สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือเราได้ก็คือ การทาวิจัย
ถ้าเราอยู่ในวงวิชาการ สิ่งสาคัญที่เราต้องทาควบคู่ไปกับการค้นคว้าอื่น ๆ ก็คือ การทาวิจัย

ผู้เล่าเรื่อง

รศ.แสงอรุณ
กนกพงศ์ชัย

รายละเอียดของเรื่อง
สรุปความรู้ที่ได้
รศ.แสงอรุณ กล่าวว่า ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ จะ  เสนอต่อยอดทาวิจัย
โชคดีตรงที่ว่า เราสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน งานวิจัยจะทาให้เรามี เกี่ยวกับการสร้างภูมิ
บุคลิกที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในขณะที่สอนหนังสือ เด็กก็จะ ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิใจที่ได้เรียนกับเรา เวลาเรายกตัวอย่างการงานวิจัยที่ เราทาให้เด็กฟัง วัฒนธรรมอาหาร
ท้องถิ่นในที่ที่ใกล้
เขาก็จะฟังแบบสนใจ การทาวิจัยจะได้ประสบการณ์จากการทางานกับ
สุวรรณภูมิ เพราะว่า
ผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการแบบแนวหน้าของประเทศ ถือว่าเป็นการฝึกฝน พื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิ
การทางานที่ดีมาก ต้องอดทดอย่างยิ่ง อยากให้ มฉก.ทาประวัติผู้ก่อตั้ง มันจะถูกเปลี่ยนแปลง
และควรทาเป็นภาษาอังกฤษด้วย
เร็วกว่าที่อื่น ๆ
ฝากอาจารย์จิตติณชุลี (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) ด้วยว่า
เรามีมาตรการรองรับการบูมของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ถ้าต่อไปมี
การเปลี่ ย นแปลง เคยไปเที่ ย วบ้ า นอาจารย์ อั ญ ชลี เพื่ อ ไปดู ว่ า เขา
ทากับข้าวพื้นบ้านอย่างไร เพราะบ้านเขายังทากับข้าวแบบท้องถิ่นอยู่ ยัง
คิดว่าเราน่าจะนามาต่อยอดทาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมอาหารท้ อ งถิ่ น ในที่ ที่ ใ กล้ สุ ว รรณภู มิ เพราะว่ า พื้ น ที่ ที่ ใ กล้
สุวรรณภูมิมันจะถูกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่อื่น ๆ จึงอยากให้ช่วยกันเก็บ
สูตรอาหารโบราณเอาไว้ซึ่งก็ควรจะทาเป็นภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกัน

วาทะเด็ด
ต้องกล้าที่จะทา โดยให้คิดว่า ทุกอย่างต้องมีครั้งแรก
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รายละเอียดของเรื่อง
สรุปความรู้ที่ได้
อาจารย์ พ รรณศิ ริ กล่ า วว่ า การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด งาน  ทาวิจัย เรื่องที่ทาต้อง
วิช าการเป็ น เรื่ องจ าเป็ น งานวิช าการนอกจะสนับสนุนตัว เราให้ ก้าวสู่ มีความสุข
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ยังนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
ด้ว ย การวิจั ย ต้องเริ่มด้วยการที่เราลงมือเองก่อน มีการกระตุ้น มีแรง  เรือ่ งวิจัยที่จะทา ต้อง
บันดาลใจ ตัวเองกว่าที่จะได้มาทางานวิจัยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทา เป็นเรื่องที่ทาแล้วรู้สึก
ว่าไม่กดดัน
อะไร
งานนั้นต้องเป็นงานที่เราทาแล้วต้องมีความสุขด้วย ทา  ทาวิจัยแล้วต้องมีผล
แล้ ว รู้ สึ ก ว่ า ไม่ ก ดดั น ท าแล้ ว รู้ สึ ก ว่ า มั น ใช่ ตั ว เรา ท าแล้ ว ต้ อ งมี ผ ลกั บ กับอนาคตของเรา
อนาคตของเรา ถ้าเราค้น พบแล้ ว แม้ว่ามันจะเหนื่อยยาก ล าบาก เจอ
อุปสรรคมากแค่ไหนก็ตาม เราก็ยังรู้สึกว่าเป็นงานที่เราตั้งใจทา งานวิจัย
เล่มแรก ๆ ที่ทาก็คือ ศึกษาข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งปัจจุบันทาเสร็จไปแล้ว 2 เรื่อง กาลังจะทาเรื่องที่ 3 ดังนั้นการจะทา
วิจัยได้ต้องมีความพร้อมและมีความสุขในการทา มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีซึ่ง
เป็นสิ่ งสาคัญมาก โดยเฉพาะการทาลงภาคสนามซึ่งเหนื่อยมากจริง ๆ
เพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน
ต้องมีแรงกระตุ้นที่เกิดจากตัวของเราเอง ถ้าเราทาวิจัย
แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้บ้าง และการอยู่ในแวดวงของเพื่อน
ๆ ที่ เ ป็ น ดร. ผศ. รศ. เขาจะมี ก ารตื่ น ตั ว ด้ ว ยการคุ ย เรื่ อ งวิ ช าการ
งานวิจัยต่าง ๆ มันทาให้เรารู้สึกว่า เราจะอยู่เฉยๆ ไม่ได้ละ ซึ่งมันเป็น
แรงกระตุ้นอย่างหนึ่งซึ่งจะทาให้เกิดงานวิชาการ บรรยากาศในที่ทางาน
การสนั บ สนุ น ของหั ว หน้ าหรือจากเพื่อนร่ว มงาน ก็เป็นแรงสะท้อนได้
เหมือนกัน

วาทะเด็ด
ต้องมีแรงกระตุ้นที่เกิดจากตัวของเราเอง ถ้าเราทาวิจัยแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้บ้าง
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รายละเอียดของเรื่อง
สรุปความรู้ที่ได้
อาจารย์จิตติณชุลี กล่าวว่า ได้ทราบรายละเอียดเรื่องการทา  การอภิปราย ตั้ง
ประเด็นคุยเรื่อง
วิจัยจากอาจารย์จิระชัย ว่ามีโครงการของมหาวิทยาลัยคือ โครงการการจัดการ
งานวิจยั ก็สามารถเป็น
ความรู้ในพื้นที่ศีรษะจระเข้น้อย จะมีงานวิจัยชุดของแต่ละคณะมารวมกัน เป็น
ที่มาของการทางาน
ความร่วมมือของคณะวิชาต่าง ๆ เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ฯ มีคณบดี อาจารย์
วิจัยได้
นวลใย เป็ น ผู้ ดูแ ล มี คณะเภสั ช ฯ พยาบาลฯ กายภาพฯ นิเทศฯ และศิล ป
ศาสตร์ โดยได้ทราบโครงการนี้จากอาจารย์จิร ะชัย ซึ่งได้ชักชวนให้ทางานวิจัยนี้
ร่วมกัน โดยได้มีการประชุมร่วมกัน ลงพื้นที่ที่ อบต. โดยพานักศึกษาไปลงพื้นที่
ด้วย เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่ตนเองสอน คือวิชาการวางแผนพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน หรือการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศน์ เลยเกิดเป็นหัวข้องานวิจัยนี้
ขึ้นมา
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามที่
เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ในหั ว ข้ อ
การศึกษา การจัดเส้นทางการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางน้าของพื้ นที่ศีรษะจระเข้
น้อย จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องไปล่องเรือ โดยการจ้างเหมาเรือไป
และได้พานักศึกษาไปประมาณ 30 คน นั่งเรือ เริ่มไปตามคลองศีรษะจระเข้น้อย
ไปออกด้านหลังสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เรียกว่าคลองหนองงูเห่า และไปสิ้นสุดที่
วัดหัวคู้ ซึ่งก็คิดกันว่า ควรจะมีจุดแวะที่ไหนดีเพื่อ สร้างมูลค่าให้กับเส้นทางการ
ท่องเที่ยว นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทางานวิจัย ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึง ทาให้เห็นว่า
มีเพื่อนเป็น กัลยาณมิตรที่ดี มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน ช่วยเหลือกัน ซึ่งทาให้
งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วาทะเด็ด
ควรสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองก่อนแล้วลงมือทา จะคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทาด้วย
เพราะถ้าเราไม่ลงมือทามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน

ภาพกิจกรรมการเล่าเรือ่ งที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องที่นาข้อปฏิบัติที่ดีนาไปใช้ในการทางาน
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทำงำน เรื่ อง การสร้างงานวิจัย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีลักษณ์ หาญมนตรี

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

4

รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีพร ศรีรักษา

7

อาจารย์อรุณ พุกบางจาก

8

อาจารย์พรรณศิริ แจ่มอรุณ

9

อาจารย์จิตติณชุลี บุญช่วย

10

อาจารย์ ดร. ธงชัย หงษ์จร

11

อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

12

อาจารย์บุญช่วย สนสี

13

อาจารย์สุภาพร กวินวศิน

14

อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

15

อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร

16

อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข

17

อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558
คุณเอื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คุณอานวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

คุณประสาน

อาจารย์ศุชญา สนสี

คุณกิจ

รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีพร ศรีรักษา
อาจารย์พรรณศิริ แจ่มอรุณ
อาจารย์จิตติณชุลี บุญช่วย

คุณลิขิต

อาจารย์สุภาพร กวินวศิน
อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร
อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข
อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

การจัดการทั่วไป

อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

เลขาโครงการฯ (KM) อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์
ผู้ร่วมสกัดความรู้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์ หาญมนตรี

 อาจารย์พิชญ์สินี ขาวอุไร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล  อาจารย์ศาริณี ตั้งอุทัยสุข
 อาจารย์สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

 อาจารย์วชิรา เจริญจิตร์



อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

 อาจารย์ศุชญา สนสี



ดร. ธงชัย หงษ์จร

 อาจารย์สุภาพร กวินวศิน

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิก สุนทรธัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีลักษณ์
หาญมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

ดร.ธงชัย หงส์จร

อาจารย์นัฐธิยา
บุญอาพัทธิ์เจริญ

อาจารย์
ศุชญา สนสี

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์สุภาพร
กวินวศิน

อาจารย์สุดารัตน์
จันทร์เพิ่มพูนผล
อาจารย์พิชญ์สินี
ขาวอุไร

อาจารย์ศาริณี
ตั้งอุทัยสุข

อาจารย์วชิรา
เจริญจิตร์

