
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : การท าวิจัย (CoP : Community of Practice) 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที ่2 
วันที่  1   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 

 

ประเด็นความรู้ข้อปฏบิัติที่ดีจาก CoP ครั้งที่ 1 
ที่น าไปทดลองใช้ มี 5 ข้อดังนี ้

 
1. การต่อยอดท าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภูมิความรู้บริเวณเขตสุวรรณภูมิ 

เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น เรื่องอาหารท้องถิ่น เพราะว่าพ้ืนที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิ
มันจะถูกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่อื่น ๆ 
 

2. ประเด็นเร่ืองของงานวิจัยสามารถมาจากวิชาชีพของตนเอง 
 

3. การอภิปราย ตั้งประเด็นคุยเร่ืองงานวิจัยก็สามารถเป็นที่มาของการท างาน
วิจัยได้ 

 
4. ท าวิจัย เรื่องที่ท าต้องมีความสุข วิจัยที่จะท าต้องเป็นเรื่องที่ท าแล้วรู้สึกว่าไม่

กดดัน  
 

5. ท าวิจัยแล้วต้องมีผลกับอนาคตของเราเช่น ใช้เขียนต ารา  
    ท าผลงานวิชาการ ฯลฯ 

 



 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  

ทองก้อน 
 
 

 
และผู้ร่วมวิจัย 

 
อ.พรรณศิริ   
แจ่มอรุณ 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การเล่าประสบการณ์ที่น าข้อ
ปฏิบัติที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่สอดคล้อง

กัน และเล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถน ามาเสริมในประเด็น
ความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัย 

           ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  
กล่าวว่า  การจัด KM ในวันนี้เป็นการจัดที่ถูกที่ ถูกทาง  คือ มันเชื่อมต่อกัน 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางน้ าบริเวณศี
ระษะจรเข้น้อย  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  และ อ.พรรณศิริ ท าเรื่องคลองต่าง ๆ     
ซึ่งจุดเริ่มต้นเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นของผู้วิจัยเอง  คือผู้ วิจัยมีความ
สนใจและอยากรู้อยากเห็นว่า ชื่อคลองท้ังหลายมีที่มาอย่างไร และตัวเองแค่
อยากรู้แต่ประสบการณ์ตรงไม่มี คือ ประสบการณ์ตรงคือเรียนมาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ และวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร  แต่จะไม่เหมือนกับคนที่ เรียนมากทาง
มนุษยวิทยาอย่าง อ.พรรณศิริ   ซึ่งท่านเรียนมาทางด้านมนุษยวิทยา แต่
เป็นดุริยางควิทยา ประกอบกับมี รศ.แสงอรุณ  เรียนประวัติศาสตร์จากค า
บอกเล่า  เราก็คิดว่าเราน่าจะใช้ความอยากรู้อยากเห็นบวกกับความมี
ความรู้จากน้องเขามาผนวกกัน เลยคิดว่า เราอยู่บางพลีน่าจะตอบค าถาม
ได้ทุกมิติของบางพลี  แต่มิติที่เราถนัดคือมิติทางวัฒนธรรม  เราจึงเริ่มจาก
ความสนใจของเรา ว่าคลองท้ังหลายมีที่มาจากชื่ออะไร เราก็เลยมาชวนทีม
งานวิจัย   
 
           ในส่วนตัวผมเอง วิจัยเรื่องนี้ไม่ได้มีผลต่อการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าไม่ได้ ผศ. สาขานี้  การจะท ารศ.ต่อไปมันต้อง
เป็น  สาขาเดียวกัน   แต่มองไปถึ ง ว่าอยากรู้  และมีความรู้ สึ ก ว่า 
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นหรือหัวเฉียวฯ ควรเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอ าเภอบาง
พลีจึงเริ่มท างานวิจัยชิ้นนี้  หากอ.จิระชัยสร้างแหล่งท่องเที่ยวได้ส าเร็จ เรา
จะร่วมงานกันได้แน่นอนโดยจะใส่ต านานลงไป จะบอกเล่าว่าคลองนี้มีที่มา
อย่างไร ซึ่งตอนนี้เราเล่าได้หมดของบางพลี แต่ส่วนที่เราก าลังท าอยู่คือ
อ าเภอบางเสาธง ประกอบด้วย 3 ต าบลคือ ศีรษะจระเข้น้อย   ศีรษะจระเข้
ใหญ่ และบางเสาธง แต่ทั้งหมดทั้งปวงจะไม่ส าเร็จเลยถ้าเราไม่ได้ อ.ดร.
ธงชัย  ท่านช่วยพวกเรามาก ๆ เวลาเราลงพื้นที่เราต้องเป็นคนใน เราถึงจะ
ประสบความส าเร็จทางด้านวิจัยเชิงคุณภาพ  อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการท า
วิจัย 

 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 
 ประ เด็น เ รื่ อ งของ

งานวิจัยสามารถมา
จ า ก วิ ช า ชี พ ข อ ง
ตนเอง 

 
 ก า ร อ ภิ ป ร า ย  ตั้ ง

ป ร ะ เ ด็ น คุ ย เ รื่ อ ง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็ นที่ ม า ของกา ร
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท า วิจั ย  เ รื่ องที่ ท า

ต้องมีความสุข วิจัย
ที่จะท าต้องเป็นเรื่อง
ที่ท าแล้วรู้สึกว่าไม่
กดดัน 

 
 ท าวิจัยแล้วต้องมีผล

กับอนาคตของเรา
เช่น ใช้ เขียนต ารา 
ท าผลงานวิชาการ ฯ 

 
 
 



 
 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
          ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  เล่าว่า อย่างที่ไปศึกษาที่บางกระเจ้า กระเพาะหมู  

อ.จะรู้ว่าตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ไม่ใช่ตลาดมาแต่เดิม แต่ทุกอย่างเป็นการ
สร้างสรรค์มันขึ้นมาทั้งนั้น  ในขณะที่ถิ่นแถบนี้มันมีตลาดดั้งเดิมอยู่ มันมี
ต านาน    มันมีเรื่องราว  ซ่ึง อ.ดร.ธงชัย จะเป็นผู้ที่บอกได้ดี  ผมมองอย่าง
นี้เลยว่า คณะเราต้องจับให้ถูกทาง และจับเรื่องที่เราจับกันอยู่ แต่ท าในทุก
แง่มุมทุกมิติ ลงพื้นที่ตรงนี้และตอบค าถามให้ได้ ในแง่มานุษยวิทยา 
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ของพื้นที่ต าบลที่อยู่แทบนี้ เราต้องยึดหัวหาด  
เหมือนกับตลาดน้ าบางพลี เราถูกลาดกระบังยึดหัวหาดไปแล้วใน
การศึกษาเกี่ยวกับเชิงสถาปัตย์   จนออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ตลาด
บางพลี  เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนบทหนึ่งว่าเราน่าจะท าตรงนี้ อีก
อย่างหนึ่ง ตอนนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ของเราตอนนี้ท่านก็รักษาการ
ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปกันได้อีกหลายเรื่องราว
ไม่ว่าจะเป็นสาขาภาษาไทย ปรัชญา ศาสนาจะลงไปในพื้นที่ตรงนี้น่าท า
มากๆ คือพร้อมที่จะบอกได้เลยว่าคนนี้พร้อมที่จะเอาไปท าอะไร สาขานี้จะ
เอาไปท าอะไร ยกตัวอย่างบรรณรักษ์ศาสตร์ผมอยากจะไปจัดหมวดหมู่ 
พิพิธภัณฑ์วัดบัวโรยจะจัดหมวดหมู่ตามหลักบรรณารักษ์ผมช่วยพิพิธภัณฑ์
วัดบัวโรยได้เลย  ผมมองว่าถ้าท าเป็นแหล่งท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวน่าจะท าหลักสูตรอบรมมักคุเทศน์น้อยเพื่อแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
โรงเรียนในแถบนี้ โดยผมจะเป็นผู้ ให้ เ รื่ องราวของคลอง   สาขา
ภาษาอังกฤษท าการฝึกอบรมเด็กโดยใช้ภาษาอังกฤษ ชุมชนก็ได้ จะเอา
เด็กสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษมาท าเป็น Brochure การท่องเที่ยวฝึกอะไรก็
ได้ น าเที่ยวก็ได้ ถ้าเราท ามันไม่ได้กับชุมชน แต่ถ้าเรารับสมัครเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดหัวคู้ โรงเรียนคลองมอญ หรือโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มีความสามารถ 
โดยอาจารย์จัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยเขียนหลักสูตรเป็น Packet ถ้าจะ
ฝึกอบรมหลักสูตรมักคุเทศน์น้อยเป็นภาษาอังกฤษอะไรบ้าง และอาจารย์ก็
Pre-test Post-testและวัดผลตอนหลัง จากนั้นอาจารย์ก็ลงไปที่ชุมชน 
อันนี้ก็สามารถขอท าวิจัยได้ 
             ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  กล่าวว่า  ไม่ว่าสาขาปรัชญาศาสนา ก็มีแหล่ง
ความรู้อยู่ที่วัดบัวโรย  คือ มีพระรูปหนึ่ง ชื่อ พระมหาชวลิต เป็นผู้ที่มี
ความรู้ สนใจในเรื่องข้าว ท่านจะมีพันธุ์เมล็ดข้าวทุกพันธุ์ นอกจากนี้ยังท า
ศาลาวัด ศาลาการเปรียญโดยชั้นบนเป็นเรื่องเกี่ยวกับต ารายา คัมภีร์ใบ
ลาน ซึ่งสาขาภาษาไทยก็สามารถไปท าได้ รวมทั้งเครื่องถ้วยกระเบื้องจีน 
เรือ และมีอีกมากมาย  ถ้าเราจะช่วยตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจริง ๆ 
เราท าได้  สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ท าได้  คณะศิลปศาสตร์ท าได้ทุก
มิติ เช่น การสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสมัยใหม่  เราจะพัฒนาสิ่งที่มี
อยู่จะท าอย่างไร   

 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 
 ประเด็นเรื่องของ

งานวิจัยสามารถมา
จาก วิช าชี พขอ ง
ตนเอง 

 
 การอภิปราย ตั้ ง

ปร ะ เ ด็ นคุ ย เ รื่ อ ง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่ มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้องมีความสุข วิจัย
ที่ จ ะ ท า ต้ อ ง เ ป็ น
เรื่องที่ท าแล้วรู้สึก
ว่าไม่กดดัน 

 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 แต่อยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์ คือตัวเองท าก็คือเกิดจากความอยากท า แต่

ว่าดันน้องให้ส าเร็จไปแล้วหนึ่งเรื่องก าลังดันอีกเรื่องหนึ่ง และก าลังดันให้
เป็น ผศ.อีก เพราะมันเป็นทางเขาไม่ใช่ทางเรา แต่สิ่งที่เราได้มันคุ้มค่า
มาก  ยกตัวอย่าง อ.รัชนีพร เรียนวิจัยเชิงคุณภาพ เราเรียนอะไรหลาย ๆ 
อย่าง แต่เราไม่เคยลงพื้นที่เลย  เราไม่เคยไปสัมภาษณ์จริง เราไม่รู้ว่า
กระบวนการท าอย่างไร เสร็จแล้วเราได้ข้อมูลมา เราจะมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างไรที่มันไม่ใช่เชิงปริมาณ แต่ตอนนี้  เราก็เข้าใจว่า
เป็นอย่างไร  ตอนนี้เราเรียนรู้จากการกระท าแต่ผลพลอยได้ของผมมันมี
มากกว่านั้น ตัวเองเป็นที่ที่อยากจุดประกายให้กับตัวเองว่า ถ้าเขียน
เรื่องราวใดพอจะมีคนรับลงบ้างไหม  เนื่องจากงานวิจัยคนจะไม่ค่อยอ่าน 
ต้องเขียนเรื่องชาวบ้าน  เพราะฉะนั้นก็เลยมองนิตยสารชาวบ้าน ก็คือ 
คู่สร้างคู่สม เป็นนิตยสารที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย และอยู่ตามร้านท า
ผมทุกร้าน แต่จะเขียนอย่างไรให้คนเข้าใจ  ก็เลยเอาเรื่องที่ตัวเองเขียนไป
ลงอยู่หลายฉบับ   คือ  “ชวดไม่หนูไม่ใช่พ่อของปู่แล้วมันคืออะไร”  องค์
ความรู้ตรงนี้ถ้าเราเก็บเป็นหมวดหมู่จริง ๆ ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งมีอีกหลายเรื่องราว  แต่เรื่องนี้ได้ความรู้มาจาก
การเก็บข้อมูล และได้ความรู้จากที่ อ.ดร.ธงชัย พาไปหาข้อมูล  สรุปแล้ว  
ชวดคือล าลานที่ขุดขึ้นเพื่อล าเรียงผลผลิตทางการเกษตรออกมาสู่คลอง
หลัก  อยากฝากคณะกรรมการว่า อยากให้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลักษณะแบบนี้โดยรวบรวมนักวิชาการที่ท างาน
วิจัยมาหลาย ๆ เรื่อง  แล้วก็จัดเวทีขึ้นมาซึ่ ง เป็นประโยชน์มาก  
ยกตัวอย่างเช่น  วัดหัวคู้ฯ ท าร้านค้าคล้าย ๆ ตลาด ซึ่งที่ตรงนั้นมีทั้งจุด
ขาย ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเขียว เป็นคุ้มน้ า มีหนองงูเห่า มีสมเด็จพระเจ้า
ตาก และอ่ืนอีกมากมายแต่ก็ไม่ Boom  ถามว่าบางน้ าผึ้งมีอะไร  จริงๆ
แล้วไม่มีอะไรเสกสรรขึ้นมาทั้งนั้นแต่การบริหารจัดการดี  ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องการการเมืองท้องถิ่น ต้องให้นักการเมืองลงมาเล่นหรือบริหาร
จัดการเอง  นอกจากนี้ยังมองไปถึงไฟล์บิน ที่ต้องรอนาน ๆ น่าจะมีทัวร์
พามาเที่ยวแถวนี้เพื่อฆ่าเวลาระหว่างรอไฟล์ 
                ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กล่าวว่า  การที่เราจะไปชักชวนใครจริตมัน
ต้องไปด้วยกัน  คือ การท างานวิจัยเป็นทีม ถ้าใครไม่รักกันจริงท าเสร็จทะ
เลากัน  เพราะว่าคนเรียนระดับนี้มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่สิ่งส าคัญ
หนึ่งก็คือ ต้องมีใจที่จะเปิดรับซึ่งกันและกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปิด
ใจให้กัน อยากรู้อยากเห็น อยากท า  ไม่ใช่บังคับให้เขาท าจะไม่เกิด
ประโยชน์  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะ 
เพราะเวลาไปถามเรื่องคลอง ไม่ใช่ได้แต่เรื่องคลอง มันได้วิถี วัฒนธรรม 
เพราะชื่อเรื่องของเราเป็นคติชน “การศึกษาเชิงคติชนวิทยา”  มีประเพณี
ที่ท่ีอ่ืนเขาไม่มีก็มีมากและน่าสนใจอย่างหนึ่งและเป็นการผูกมิตรจิตมิตรใจ 

 ประเด็นเรื่องของ
งานวิจัยสามารถ
ม า จ า ก วิ ช า ชี พ
ของตนเอง 

 
 การอภิปราย ตั้ ง

ประเด็นคุยเรื่ อง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้ อ ง มี ค ว า ม สุ ข 
วิจั ยที่ จะท าต้อง
เป็นเรื่องที่ท าแล้ว
รู้สึกว่าไม่กดดัน 
 

 

 



 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
             วิธีการสร้างงานวิจัยคืออะไร ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  กล่าวว่า   ถ้า

ตามหลักวิชาต้องเกิดจากว่า ค าถามก็คือ งานวิจัยคืออะไร  อะไรคือ
ปัญหา เราอยากรู้อะไร  เอาความสนใจใคร่รู้ที่ตัวเองอยากรู้บวกกับ
ศาสตร์ที่ตัวเองมีรู้ นั่นคือเพื่อจะดูว่าตัวเองมีความเป็นไปได้ไหม  อย่างผม
มีความสนใจอยากรู้ แต่ขาดประสบการณ์ทางการวิจัยลงสนามก็ไปหาทีม 
ไปจับมือ ไปขอ สร้างความม่ันใจให้กับตัวเอง พร้อมกับความกล้า และจะ
น ามาสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  เราอย่ามองว่ามันเป็นหน้าที่ที่
ต้องท า เราควรจะมองว่าเราเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเราต้องสร้าง
องค์ความรู้ เราก็ต้องมองว่าเราอยากรู้อะไร หาคนที่มีความเชี่ยวชาญ 
 
            ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  กล่าวว่า   ประสบการณ์ครั้งแรกในการท างาน
วิจัยของเรา เราก็หวังพึ่งหน่วยงานราชการ  แต่เราก็พบว่าหน่วยงาน
ราชการไม่ค่อยให้ความร่วมมือถ้าเราไม่ได้เป็นคนใน ภาษาวิจัยก็คือ ต้อง
เข้าไปเป็นพวกประมาณนั้น   เราก็ใช้วิธีหาจากคนรู้จักและโยงไปเรื่อย ๆ  
บอกต่อไปเรื่อย ๆ  เพื่อไปหาข้อมูลหรือหาเรื่องราวต่าง ๆ   ถ้าเราท าวิจัย
เชิงคุณภาพ  เราควรจะมีของไปฝากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเสน่ห์ 
 
              อ.พรรณศิริ  กล่าวว่า  ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  เป็นผู้จุดประกาย 
เนื่องจากว่าเป็นคนพื้นที่ด้วย ด้วยความอยากรู้อยากเห็น พูดง่าย ๆก็คือ 
สนองความต้องการของตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์ที่ได้จริง ๆ ก็ไม่ได้ลง
ที่ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์   กลับมาลงที่        อ.พรรณศิริ  แต่เราคุยกันแล้วเรา
จูนกันได้ เราเลยคิดว่า ในเม่ือมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ตรงนี้ เราควรจะ
รู้อะไรที่อยู่ในบ้านเรา  เราจะได้ตอบค าถามคนอ่ืนได้ด้วย และก็ได้
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยของเราด้วย  สอดคล้องกันหลายอย่าง ก็เลยมา
ท าวิจัยเรื่องคลองในอ าเภอบางพลี  
 
            วิจัยเรื่องนี้เรามีจุดประสงค์ก็คือ ที่มาของชื่อคลอง ที่มีอดีตมี
อะไรบ้าง และปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือป่าว  มีที่มาการตั้งชื่อมาจากอะไร 
อะไรเป็นปัจจัยเหตุ พอเราค้นลงไปแล้วได้พบว่านอกจากชื่อคลองแล้ว 
มันบ่งบอกถึง   สภาพด้วย  ชื่อคลองมันสะท้อนถึงสภาพ สะท้อนถึงคนที่
อยู่ สะท้อนถึงทุกแง่มุม เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่เรื่อง
ซุบซิบ ซึ่งเหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งเลยในแต่ละคลอง  เราก็ได้ข้อมูลจาก
ตรงนี้มาท าให้เห็นสภาพที่ย้อนอดีตกลับไปหลาย 10 ปี ที่แล้วว่า  มันเป็น
ลักษณะที่เราคาดไม่ถึงเลยว่า ที่เขาเรียนกันว่า เหมือนอู่ข้าวอู่น้ า เป็น
เมืองของคลองมันเป็นอย่างไร  หรือแม้แต่ค าพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของบาง
คนที่เขาให้ข้อมูลมา มันท าให้เรานึกถึงภาพที่เราไม่มีวันจะได้เห็นอีกใน
ปัจจุบันนี้          
 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 ประเด็นเรื่องของ

งานวิจัยสามารถมา
จาก วิ ช าชี พขอ ง
ตนเอง 

 
 การอภิปราย ตั้ ง

ปร ะ เด็ น คุ ย เ รื่ อ ง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่ มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้องมีความสุข วิจัย
ที่ จ ะ ท า ต้ อ ง เ ป็ น
เรื่องที่ท าแล้วรู้สึก
ว่าไม่กดดัน 

 

 ท าวิจัยแล้วต้องมี
ผลกับอนาคตของ
เรา เช่น  ใช้ เขี ยน
ต า ร า  ท าผลงาน
วิชาการ ฯ 



 

 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 
 

 

 ก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการท าวิจัยในเชิงมนุษยฯ  ที่
มันจะหายากจากวิจัยชนิดอ่ืน   อันนี้คือเสน่ห์ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับ
เรื่องของการท่องเที่ยวกับของ อ.จิระชัยด้วย  เพราะการที่ลงในเรื่องของ
การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัฒนธรรมอะไรก็ตามเราก็มองเห็นว่า
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกร็ดย่อย เรื่องเล่า ต านาน หรือเรื่องของอะไรที่คาดไม่
ถึงเนี่ยมันจะท าให้พื้นที่นั้นมีความน่าสนใจ  มันต้องมีจุดเด่นของมัน คิด
ว่าน่าจะช่วยกันได้                                     

 

 
วาทะเด็ด 

 
ในเมื่อมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ตรงนี้ เราควรจะรู้อะไรที่อยู่ในบ้านเรา  เราจะได้ตอบค าถามคนอ่ืนได้ด้วย และก็ได้

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยของเราด้วย  สอดคล้องกันหลายอย่าง ก็เลยมาท าวิจัยเรื่องคลองในอ าเภอบางพลี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ทีไ่ด้ 
อ.จิระชัย  

 หม่ือนฤทธิ์ 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การเล่าประสบการณ์ที่น าข้อ
ปฏิบัติที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่

สอดคล้องกัน และเล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถน ามาเสริมใน
ประเด็นความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัย 

 
          ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 อ.จิระชัย  กล่าวว่า 
ตอนนี้ อบต.บางโฉลงก าลังท าแล้ว โดยปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างที่ 
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กล่าวเม่ือสักครู่เขาเพิ่มเปิดศูนย์ ไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรับด าเนินการ แต่คณะเรารับเข้ามาจะเทรนนิ่ง   รับ
ฝึกโดยอ.ดร.พันธุ์ ไปร่วมประชุมมาเม่ือเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังไม่มีการ
ด าเนินงานใด ๆ เพราะว่าอยู่ในข้อตกลงระหว่างเรากับอบต.บางโฉลง  
เขาจะท าเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้อย่างที่ ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กล่าวไปแล้ว  
  
              อ.จิระชัย  กล่าวว่า  เส้นทางตอนนี้ลูกค้าหลักไม่ใช่ชาวจีน
ด้วยพฤติกรรมหลักการเที่ยวแบบนี้จีนไม่ชอบ  รูปแบบที่เราดีไซด์ต้อง
เป็น ยุโรป ญี่ปุ่น  ต้องเป็นตลาดความต้องการ ชาวต่างชาติชอบไปตลาด
เก่า คือ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เพราะฉะนั้นมุมมองของการจะเกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในงานวิจัยของผมจะได้มาจาก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เรื่องของผม
ตอนนี้มองเป็นอบต. เพราะคงยึดโครงเดิมและปรับในเรื่องของสถานที่ 
หมายความว่า ตอนนี้ก าลังจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เส้นทาง
ทางน้ า เบื้องต้นยังไม่ออกจากศีรษะจระเขน้้อย  ต่อไปเป็นเส้นทางทางบก 
คือ เส้นทางจักรยาน    ซึ่งให้รู้ความแน่ชัดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ของศีรษะจระเข้น้อยให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้เกิดระบบการท่องเที่ยวทั้ง
รูปแบบเต็มกลไก ตอนนี้ก าลังหาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มันครบ  
 
              เม่ือเราท าประชาสัมพันธ์ทางการตลาด แสดงว่าทุกอย่าง
สมบูรณ์แบบ แสดงว่าของนั้นพร้อมที่จะขาย แต่ตอนนี้งานของผมยังไม่
พร้อมขาย ก าลังหาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางการท่องเที่ยว ทุนทาง
ทรัพยากร  ถ้าถามต่อไปก็คือ ผมต้องท าให้ครบกระบวนการ และท า
การตลาดการท่องเที่ยว จะท าอย่างไรให้เขามาด าเนินกระบวนการของ
เราให้สมบูรณ์แบบได้ 

 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 
 ประเด็นเรื่องของ

งานวิจัยสามารถ
ม า จ า ก วิ ช า ชี พ
ของตนเอง 

 
 การอภิปราย ตั้ ง

ประเด็นคุยเรื่ อง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้ อ ง มี ค ว า ม สุ ข 
วิจั ยที่ จะท าต้อง
เป็นเรื่องที่ท าแล้ว
รู้สึกว่าไม่กดดัน 

 

 ท าวิจัยแล้วต้องมี
ผลกับอนาคตของ
เราเช่น ใช้ เขียน
ต ารา ท าผลงาน
วิชาการ ฯ 

 
 
 



 
ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

                อ.จิระชัย   กล่าวว่า  งานวิจัยที่ผมท าเกี่ยวข้องกับอ.ศาริณี
ตรงที่ว่า   อ.ศาริณี  ท าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ในบริเวณบาง
น้ าผึ้ง บางกระเจ้า  แต่ส่วนผมท าเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ทางน้ า ในบริเวณศีระษะจระเข้น้อย  เหตุผล   ก็คือ  มันเชื่อมต่อกันตรง
ที่ว่า  อ.ศาริณี  เล่าให้ผมฟังว่า เขาได้ท างานวิจัยเรื่องนี้ได้ประมาณเกือบ
ปี จากนั้นผมจึงได้ไปดูว่าบริเวณนั้นมันเกิดอะไรขึ้น  มีโมเดลแบบไหน 
โดยจะเห็นว่า มีเส้นทางจักรยาน  การเที่ยวรอบ ๆ  บริเวณนั้นโดยใช้
จักรยาน     ผมก็เลยมองว่าเราน่าจะท าอะไรใกล้ ๆ สถานที่ของเราที่เป็น
เส้นทาง  ก็เลยเริ่มกระบวนการวิจัยโดยมีการพูดคุยกับ อ.จิตติณชุลี  ซึ่ง
เราจะท าวิจัยร่วมกัน  ก็เลยไปปรึกษาคนพื้นที่ที่ใกล้ตัวสุด  คือ   อ.ดร.
ธงชัย  โดยท่านให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า  แถวนี้เม่ือก่อนใช้วิถีชีวิตทางเรือ 
ทางคลอง   ก็เลยเกิดแนวคิดในการท าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเส้นทางที่
เป็นการท่องเที่ยวทางน้ า                   
 
             การแลกเปลี่ยนความรู้ของผมจะเป็นในลักษณะการพูดคุยกัน  
เพื่อหาข้อมูล หรือเจอปัญหาใด ๆ จะน ามาเล่าสู่กันฟัง จะคุยกันในมุม
ของวงการท่องเที่ยว ว่าที่นี่สามารถขี่จักรยานได้   แต่ปัญหาคือ เส้นทาง
ไม่มีป้ายบอกทาง ผมเลยลองไปบริเวณนั้น จึงได้เห็นปัญหาจริงว่า เรามี
แหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่มีการจัดเส้นทางที่ชัดเจน  อย่างงานของผม คือ มี
คลองจริงแต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยว  แต่ออกแบบมาเพื่อการ
ด ารงชีวิต ฉะนั้นเราก็ไปส ารวจบริเวณที่เป็นกระเพาะหมู ตรงบางกระเจ้า 
 
             อ.จิระชัย  กล่าวว่า  แรงจูงใจของผม คือ กระบวนการง่ายๆ 
จะเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้แล้วแต่ความถนัด  อย่ามองค่า
น้ าหนัก ควรเริ่มจากกระบวนการ ที่ง่าย ๆ   ซึ่งงานวิจัยแตกต่างจาก
แบบสอบถามตรงที่ ว่า มันเป็นขั้นตอนและเชื่ อถือได้ เราแค่ปรับ
แบบสอบถามให้ดูมีขั้นมีตอน เชื่อถือได้  และค าตอบที่ได้มาเราไม่ได้คิด
เองแต่เป็นสิ่งที่มาจากกระบวนการวิจัย  อีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากชื่อ
และความสนใจต่าง  ๆ  อีกเรื่องหนึ่ งที่นักวิจัยหน้าใหม่กลัวก็คือ
กระบวนการและระบบวิธีวิจัย  งานวิจัยของผมมี 2 อย่าง เป็นเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างง่าย ท าแค่ส ารวจธรรมดาว่า มีคลองกี่คลอง 
มีกี่ที่ เราท าได้ไหม และถามทางอบต. นักท่องเที่ยวและท้องถิ่นว่าเราจะ
ท าแบบนี้ได้หรือไม่  โดยผมมีกระบวนการอย่างง่ายเป็นแรงจูงใจในการ
ท าวิจัย 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 การต่อยอดท าวิจัย

เกี่ยวกับการสร้าง
ภู มิความรู้บริ เวณ
เขตสุวรรณภูมิ  

 
 ประเด็นเรื่องของ

งานวิจัยสามารถมา
จาก วิช าชี พขอ ง
ตนเอง 

 
 การอภิปราย  ตั้ ง

ปร ะ เ ด็ นคุ ย เ รื่ อ ง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่ มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้องมีความสุข วิจัย
ที่ จ ะ ท า ต้ อ ง เ ป็ น
เรื่องที่ท าแล้วรู้สึก
ว่าไม่กดดัน 

 

 ท าวิจัยแล้วต้องมี
ผลกับอนาคตของ
เรา เช่น  ใช้ เ ขียน
ต า รา  ท าผลงาน
วิชาการ ฯ 

วาทะเด็ด 
แรงจูงใจในการท าวิจัยของผม คือ กระบวนการง่ายๆ จะเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้แล้วแต่ความถนัด  

 อย่ามองค่าน้ าหนัก ควรเริ่มจากกระบวนการ ที่ง่าย ๆ 
 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อ.ศาริณี ตั้งอุทัย

สุข 
 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การเล่าประสบการณ์ที่น าข้อปฏิบัติ
ที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน และ
เล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถน ามาเสริมในประเด็นความรู้ เรื่อง 

การสร้างงานวิจัย 
                ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 อ.ศาริณี   กล่าว
ว่า  เม่ือ 3 ปีที่แล้วได้รับการเชิญชวนและสนับสนุนจาก ผศ.คณพศ  ว่ามี
จดหมายจากหน่วยงานฉบับหนึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
โดย       ผศ.คณพศ  ได้เชิญชวนว่าลองน าไปท าไหม และเม่ือได้รับข้อมูลก็
เกิดความสนใจเพราะตรงกับศาสตร์ที่ท างานอยู่ รวมถึงรู้สึกว่าอยากจะ
ทบทวน อยากได้ลองท าวิจัยอีกฉบับ หลังจากที่ส าเร็จการศึกษามา  ถือว่า
เป็นโอกาสที่ได้ทบทวนความรู้และได้เริ่มต้นในเรื่องของการท าวิจัย      ผศ.
คณพศ  จะเป็นผู้จุดประกายให้กับเพื่อนร่วมงานในการท าวิจัย และยังเป็นที่
ปรึกษาในเรื่องของการสุ่มตั วอย่าง การเก็บข้อมูล ระหว่างที่จัดท า    
อ.ศาริณี  กล่าวว่า  ตอนนี้เรื่องที่ท ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่สิ่งที่ท าต่อยอดได้
จะเป็นในเชิงของการตลาดเพราะว่าในเม่ือเราส ารวจความพร้อมแล้วว่า
พื้นที่นี้มีความพร้อมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ต่อไปจะท า
อย่างไรให้คนรู้จัก และมาท่องเที่ยวที่นี่ หรือเรื่องต่อไปที่อาจจะท าได้ก็จะ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมว่าในพื้นที่สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมนันทนาการอะไรได้
บ้าง เพื่อดึงดูดความสนใจ 
                    อ.ศาริณี  กล่าวว่า  แรงจูงใจที่ท าวิจัยก็คือ  อยากจะพัฒนา
ตัวเองในเรื่องงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพของเรา แต่สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่
ท างานวิจัยนอกเหนือจากองค์ความรู้แล้ว เราก็ได้รับเรื่องของความรู้ทั่วไป 
ความรู้รอบตัว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงในเรื่องของ
การจัดสรร การแบ่งเวลาต่าง ๆ  เช่น งานวิจัยที่ท าอยู่จะเป็นกึ่งเชิงปริมาณ
ด้วยโดยจะเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจากนครเขื่อนขัน ที่บางกระเจ้า  
รวมถึงกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน อบต. ซึ่งการที่เราจะ
ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มนี้เราก็ต้องมีการนัดหมาย ไปพบในเวลาท าการ เราต้อง
จัดสรรเวลาของตัวเอง ซึ่งตรงนี้จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง  ท าให้เราเก็บ
ข้อมูลได้เพียงแค่ 2-3 รายในหนึ่งเดือน  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมมูลเชิงคุณภาพ  
ถ้าเป็นเชิงปริมาณ เราต้องไปส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวว่าเขาจะมา
กันจ านวนเยอะๆ ในช่วงเวลาไหน ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรในการสังเกต
พฤติกรรม    อ.ศาริณี กล่าวว่า การไปเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
จะต้องท าเป็นหนังสือขออนุญาต พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่น  
เมื่อเข้าไปบ่อย ๆ ก็จะคุ้นเคยกับเรา มีอะไรเขาก็จะบอกเรา ได้รับการเอ้ือเฟื้อ
เป็นอย่างด ี

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 
 การต่อยอดท าวิจัย

เกี่ยวกับการสร้าง
ภู มิความรู้บริ เวณ
เขตสุวรรณภูมิ  

 
 ประเด็นเรื่องของ

งานวิจัยสามารถมา
จาก วิช าชี พขอ ง
ตนเอง 

 
 การอภิปราย ตั้ ง

ปร ะ เ ด็ นคุ ย เ รื่ อ ง
งานวิจัยก็สามารถ
เป็นที่ มาของการ
ท างานวิจัยได้ 

 
 ท าวิจัย เรื่องที่ท า

ต้องมีความสุข วิจัย
ที่ จ ะ ท า ต้ อ ง เ ป็ น
เรื่องที่ท าแล้วรู้สึก
ว่าไม่กดดัน 

 

 ท าวิจัยแล้วต้องมี
ผลกับอนาคตของ
เรา เช่น  ใช้ เ ขียน
ต า รา  ท าผลงาน
วิชาการ ฯ 

วาทะเด็ด 
แรงจูงใจที่ท าวิจัยก็คือ  อยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องงานวิจัย พัฒนาวิชาชีพของเรา แต่สิ่งท่ีได้รับจากการลงพ้ืนที่ท างาน

วิจัยนอกเหนือจากองค์ความรู้แล้ว เราก็ได้รับเรื่องของความรู้ทั่วไป ความรู้รอบตัว เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย  
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงในเรื่องของการจัดสรรการแบ่งเวลา  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการเล่าเรือ่งที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที ่2 

วันที่  1   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ ช่ือ-นามสกุล 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นิก สนุทรธยั  

2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อารีลกัษณ์  หาญมนตรี  

3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานรัุกษากลุ 

4 รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ  กนกพงษ์ชยั 

5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชเูดช 

6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รัชนีพร  ศรีรักษา 

7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพงษ์  ทองก้อน 

8 อาจารย์พรรณศริิ  แจม่อรุณ 

9 อาจารย์จิตตณิชลีุ  บญุชว่ย 

10 อาจารย์จิระชยั   หม่ือนฤทธ์ิ 

11 อ.อรรถสิทธ์ิ สนุาโท 

12 อาจารย์ ดร. ธงชยั  หงษ์จร 

13 อาจารย์นฐัธิยา บญุอาพทัธ์ิเจริญ 

14 อาจารย์บญุชว่ย    สนสี 

15 อาจารย์สภุาพร  กวินวศิน  

16 อาจารย์สดุารัตน์  จนัทร์เพิ่มพนูผล 

17 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอไุร 

18 อาจารย์ศาริณี  ตัง้อทุยัสขุ 

19 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เร่ือง การสร้างงานวิจัย ครั้งที ่2 
วันที่  1   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 



รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร ์
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที ่2 
วันที่  1   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

คุณอ านวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

คุณประสาน อาจารย์ศุชญา  สนสี 

คุณกิจ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน 

อ.พรรณศิริ  แจ่มอรุณ 

อ.จิระชัย  หม่ือนฤทธิ์ 

อ.ศาริณี ตั้งอุทัยสุข 

คุณลิขิต อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข           

อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล           

การจัดการทั่วไป อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

เลขาโครงการฯ (KM) อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

ผู้ร่วมสกัดความรู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์  หาญมนตรี  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล            

 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

 ดร. ธงชัย  หงษ์จร 

 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข                     

 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

 อาจารย์ศุชญา  สนสี 

 อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นิก สุนทรธัย 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อารีลักษณ์ 
หาญมนตรี 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

 

 
ดร.ธงชัย  หงส์จร 

 

 
อาจารย์นัฐธิยา 

บุญอาพัทธิ์เจริญ 
 

 
อาจารย์ 

ศุชญา  สนส ี
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คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์สุภาพร   

กวินวศิน 
 

 

อาจารย์สุดารัตน์  
จันทร์เพิ่มพูนผล 

 
 

อาจารย์พิชญ์สินี   
ขาวอุไร 

 

 

อาจารย์ศาริณี  
ตั้งอุทัยสุข 

 

 

อาจารย์วชิรา  
เจริญจิตร์ 

 

 
 
 
 

 


