
























































































รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร9 : 

เผยแพร=ความรู@ทางกฎหมายในชีวิตประจำวัน 

แก=นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

 

 

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

โดย สาขาวิชานิติศาสตร9  

คณะศิลปศาสตร9และวิทยาศาสตร9 มหาวิทยาลัยนครพนม 

ปLงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 

คำนำ 

 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร9 : เผยแพร=ความรู@ทางกฎหมายใน

ชีวิตประจำวันแก=นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งคณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร9 คณะศิลปศาสตร9และ

วิทยาศาสตร9 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อสร@างความรู@ความเข@าใจในหลักกฎหมายท่ี

เกี่ยวข@องในชีวิตประจำวันให@แก=นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู@สนใจ และตระหนักถึงความสำคัญขอบกฎหมายที่มี

ต=อชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคน ซึ่งสอดคล@องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีส=วนผลักดันพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยนครพนมและคณะศิลปศาสตร9และวิทยาศาสตร9 

 คณะกรรมการดำเนินโครงการ หวังเปUนอย=างยิ่งว=า รายงานเล=มนี้จะเปUนประโยชน9สำหรับผู@สนใจ หากมี

ข@อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขอน@อมรับข@อผิดพลาดเพื ่อนำไปปรับปรุงในการ

ดำเนินงานในคร้ังต=อไป 

 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 

                   ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ก- 



บทสรุปผู-บริหาร 

 

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร9 : เผยแพร=ความรู @ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก=นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน เปUนโครงการซึ่งคณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร9ได@จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อเผยแพร=

ความรู@เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข@องในชีวิตประจำวัน ให@ผู@เข@าร=วมโครงการเกิดความรู@ความเข@าใจในหลักกฎหมายและ

สามารถนำความรู@ที่ได@รับไปประยุกต9ใช@ในชีวิตประจำวันได@ซึ่งสอดคล@องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีส=วน

ผลักดันพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนมและคณะศิลปศาสตร9และวิทยาศาสตร9 

ในด@านความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ พบว=า การดำเนินงานสำเร็จลุล=วงด@วยดี เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นท่ีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมมีผู@เข@าร=วมโครงการทั้งสิ้น ๑๕๖๖ คน ซ่ึง

บรรลุตามเป_าหมายที่กำหนดไว@ในโครงการจำนวน ๑๕๕ คนภาพรวมความพึงพอใจของผู@เข@าร=วมโครงการ มีค=าคะแนน

เฉลี่ยอยู=ในระดับมาก คือ ๔.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ ซึ่งบรรลุตามเป_าหมายของโครงการ เมื่อประเมินผลโดยวิธีการ

จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู@เข@าร=วมโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

จากการสอบถามความคิดเห็นและระดับพึงพอใจจากการเข@าร=วมโครงการ พบว=า ด@านการให@บริการของ

บุคลากรในโครงการ ค=าเฉลี่ย ๔.๓๒ ระดับความพึงพอใจ มาก โดยแยกเปUน การให@บริการด@วยความสุภาพเปUนมิตร 

ค=าเฉลี่ย ๔.๒๓ ส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๓ ระดับความพึงพอใจ มาก การชี้แจงและให@คำแนะนำเกี่ยวกับการ

ให@บริการที่ชัดเจน ค=าเฉลี่ย ๔.๔๒ ส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๗ ระดับความพึงพอใจ มาก ความสามารถของวิทยากร

ในการถ=ายทอดความรู@ ค=าเฉล่ีย ๔.๒๓ ส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๗๓ ระดับความพึงพอใจ มาก 

 ด@านกระบวนการข้ันตอนการให@บริการ ค=าเฉลี่ย ๔.๕๒ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยแยกเปUน โครงการมี

กระบวนการและขั้นตอนเปUนระบบ ชัดเจน ค=าเฉลี่ย ๔.๔๖ ส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๖ ระดับความพึงพอใจมาก 

ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม ค=าเฉลี ่ย ๔.๔๖ ส=วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๒ ระดับความพึงพอใจมาก 

เน้ือหาวิชาท่ีได@รับเปUนประโยชน9ต=อวิชาชีพ ค=าเฉล่ีย ๔.๗๗ ส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๔ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด@านส่ิงอำนวยความสะดวก ค=าเฉลี ่ย ๔.๓๑ ระดับความพึงพอใจ มาก โดยแยกเปUน สถานที่/พื ้นที ่และ

บรรยากาศเอื้ออำนวย ค=าเฉลี่ย ๔.๖๒ ส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๕ ระดับความพึงพอใจมาก การประสานงานและ

การประชาสัมพันธ9 ค=าเฉลี่ย ๔.๑๕ ส=วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๙ ระดับความพึงพอใจ มาก มีเอกสาร/แผ=นพับ/ข@อมูล

ต=าง ๆ ให@บริการ ค=าเฉล่ีย ๔.๑๕ ส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๙๙ ระดับความพึงพอใจมาก 

 ด@านผลจากการให@บริการ เนื้อหาวิชาที่ได@รับสามารถนำไปใช@ในชีวิตประจำวัน ค=าเฉลี่ย ๔.๓๘ ส=วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ๐.๖๕ ระดับความพึงพอใจมาก 

-ข- 



สารบัญ 

 

 

คำนำ 
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บทสรุปผู-บริหาร 

 

ข 

 

สารบัญ 

 

ค 

 

บทท่ี ๑ บทนำ 

 

๑ 

 

บทท่ี ๒ วิธีดำเนินงาน 

 

๓ 

 

บทท่ี ๓ ผลการดำเนินงาน 

 

๖ 

 

บทท่ี ๔ สรุปผลและข-อเสนอแนะ 

 

๙ 

 

ภาคผนวก 

 

๑๑ 

 

 



๑ 

 

บทที่ ๑ 

บทนำ 

 

 ในส%วนนี้จะได-กล%าวถึงรายละเอียดที่มาและความสำคัญของการจัดโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชา

นิติศาสตรG : เผยแพร%ความรู-ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก%นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมีประเด็นท่ี

สำคัญ ได-แก% หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคGและเปRาหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ วิธีการ

ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช-ในการจัดโครงการซึ่งได-รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตรGและวิทยาศาสตรG 

มหาวิทยาลัยนครพนม มีรายละเอียดจำแนกรายหัวข-อ ดังน้ี 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายคือหัวใจสำคัญในการกำหนดสิทธิหน-าที่หรือความสัมพันธG

ระหว%างรัฐกับประชาชน และระหว%างประชาชนด-วยกันเอง ดั้งนั้น ตั้งแต%เกิดจนตายกฎหมายจึงเข-ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคน  แต%ปXจจุบันประชาชนจำนวนมากยังขาดความรู-ความเข-าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มี

ความจำเปYนต%อชีวิตประจำวัน เช%น กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรG การทำนิติกรรม

สัญญาต%าง ๆ  ความสัมพันธGระหว%างสามีภรรยา การรับมรดก การกระทำความผิดอาญาฐานต%างๆ สิทธิของ

ผู-เสียหาย ผู-ต-องหาหรือจำเลยในคดีอาญา กฎหมายทรัพยGสินทางปXญญา ฯลฯ ทั้งนี้ การที่ประชาชนยังขาดความรู-

ความเข-าใจในสิทธิหน-าที่ตามกฎหมาย ทำให-เสียสิทธิอันพึงมีพึงได- ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกดำเนินคดีตาม

กฎหมาย ไม%ว%าจะเปYนคดีแพ%ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง   

สาขาวิชานิติศาสตรG คณะศิลปศาสตรGและวิทยาศาสตรG มหาวิทยาลัยนครพนม ตระหนักและเห็น

ความสำคัญในปXญหานี้ จึงจัดโครงการกฎหมายกับชีวิตประจำวันขึ้น เพื่อให-นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ผู-สนใจได-ทราบถึงหลักกฎหมายต%างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของตน และเข-าใจสิทธิหน-าที่ และ

การใช-สิทธิตามกฎหมายมากย่ิงข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค7   

 ๑. เพ่ือให-นักเรียนและประชาชนผู-เข-าร%วมโครงการ มีความรู-ความเข-าใจในหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข-องใน

ชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน 

๒.เพ่ือบูรณาการเข-ากับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายว%าด-วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสG และวิชา

กฎหมายอาญา ภาคความผิด 

๓. เพ่ือสร-างเครือข%ายความร%วมมือกับโรงเรียนในชุมชน 
 

 

 

 



๒ 

 

๓. กลุ9มเป;าหมาย 

๑. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู-สนใจ จำนวน ๑๕๐ คน  

 ๒. บุคลากร คณะศิลปศาสตรGและวิทยาศาสตรG มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน ๕ คน 

 รวมผู>เข>าร9วมโครงการฯ ท้ังส้ิน ๑๕๕ คน 

 

๔. พ้ืนท่ีการดำเนินโครงการ     

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

๕. เวลาการดำเนินโครงการ 

 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๖. งบประมาณ 

 รวมท้ังส้ิน ๑๗,๕๐๐ บาท  (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันห>าร>อยบาทถ>วน) 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ รายละเอียด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

งบดำเนินงาน  

หมวดค9าตอบแทน 

- ค%าตอบแทนวิทยากร 

หมวดค9าใช>สอย 

- ค%าอาหารว%างนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน 

- ค %าอาหารน ักเร ียน น ักศ ึกษา และ

ประชาชน 

 

 

 

๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ 

ช่ัวโมง 

 

๑๕๔ คน x ๒๕ บาท x ๒ ม้ือ 

 

๑๕๕ คน x ๔๐ บาท x ๑ ม้ือ 

 

 

 

๓,๖๐๐.- 

   

 

๗,๗๐๐.- 

 

๖,๒๐๐.- 

 

 

 

 

 

งบประมาณแผ9นดิน

ปZงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

รวม  ๑๗,๕๐๐.-  



๓ 

 

บทที่ ๒ 

วิธีการดำเนินงาน 

  

การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตรG : เผยแพร%ความรู -ทางกฎหมายใน

ชีวิตประจำวันแก%นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในครั้งนี้ ได-กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ๓ ขั้นตอน

หลัก ได-แก% ข้ันเตรียมการ ข้ันดำเนินการ ข้ันการสรุปและเผยแพร% โดยเร่ิมต้ังแต%กระบวนการประชุมคณะกรรมการ

สาขาวิชานิติศาสตรG เพื่อมอบหมายและวางแผนกระบวนการจัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตรG

และวิทยาศาสตรG ประจำปjงบประมาณ ๒๕๖๓ จนถึงขั ้นตอนการสรุปผล จัดทำรายงานและเผยแพร%ผลการ

ดำเนินงานสู%หน%วยงานท่ีเก่ียวข-อง มีรายละเอียดจำแนกรายประเด็น ดังน้ี 

 

๑. หน9วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สาขาวิชานิติศาสตรG คณะศิลปะศาสตรGและวิทยาศาสตรG มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

๒. ผู>รับผิดชอบโครงการ 

 คณาจารยGในสาขาวิชานิติศาสตรG จำนวน ๖ คน ประกอบด-วย 

 ๑. นายประพัฒนGพงศG ปรีชา หัวหน-าโครงการฯ  

 ๒. นายเจษฎา  ไชยตา ผู-ร%วมโครงการฯ   

 ๓. นายสุรศักด์ิ  แสนพรหม ผู-ร%วมโครงการฯ  

 ๔. นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช ผู-ร%วมโครงการฯ  

 ๕. นายณัฐภณ อันชัน ผู-ร%วมโครงการฯ  

 ๖. นางสาวกษมา ประเสริฐสังขG ผู-ร%วมโครงการฯ  

 

๓. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

 ในส%วนนี้จะจำแนกรายละเอียดกระบวนการดำเนินงาน จำแนกรายกิจกรรมในแต%ละขั้นตอน ระยะเวลา

การดำเนินงาน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

 

ข้ันตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมเพื่อเตรียมการ

ดำเนินโครงการ 

            

๒. เสนอโครงการเพื่อรับ

การพิจารณาอนุมัติ 

            

๓ .  ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม

โครงการฯ 

            

๔. สรุปรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการฯ 

            

 

๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 

  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หน9วย ค9า

เป;าหมาย 

วิธีการ

ประเมิน 

เคร่ืองมือท่ีใช> 

เชิงปริมาณ 

- จำนวนผู-เข-าร%วมโครงการฯ 

- อาจารยGสาขาวิชานิติศาสตรGเข-า

ร%วมโครงการฯ 

 

คน 

คน 

 

 

๑๕๐ 

๕ 

 

 

สำรวจ 

สำรวจ 

 

 

แบบลงทะเบียน 

แบบลงทะเบียน 

 

เชิงคุณภาพ 

- ความพึงพอใจของผู-เข-าร%วม

โครงการฯ 

 

ค%าเฉล่ีย 

 

๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม 

๕.๐๐ 

 

สำรวจ 

 

แบบสอบถาม 

วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค7 

1. นักเรียนและประชาชนผู-เข-าร%วม

โครงการ มีความรู-ความเข-าใจในหลัก

 

ร-อยละ 

 

 

 

๘๐ 

 

 

 

สำรวจ 

 

 

 

แบบประเมิน และ

ข-อสอบหลังการ

อบรม 



๕ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข-องในชีวิตประจำวัน

เพ่ิมมากข้ึน 

 

2. สามารถบูรณาการเข -าก ับการ

เรียนการสอนได-ใน 2 รายวิชา 

 

3. สร-างเครือข%ายความร%วมมือในการ

บริการวิชาการกับโรงเรียนในชุมชน 

1 เครือข%าย 

 

 

จำนวน 

วิชา 

 

ข-อตกลง 

 

 

๒ 

 

 

๑ 

 

 

สำรวจ 

 

 

เอกสาร

หลักฐาน 

 

 

เค-าโครงรายวิชา  

มคอ. ๓ และ มคอ. 

๕ ของรายวิชา 

บ ันท ึกข -อตกลง

ความร%วมมือ 

 

 

๖. ผลท่ีคาดว9าจะได>รับ 

 ๑. นักเรียนและประชาชนผู -เข-าร%วมโครงการได-มีความรู -ความเข-าใจในหลักกฎหมายที ่เกี ่ยวข-องใน

ชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน 

๒. คณาจารยGและนักศึกษาในรายวิชาที่ได-รับการบูรณาการ ได-พัฒนาองคGความรู-ทางวิชาการและให-บริการ

วิชาการดังกล%าวแก%ชุมชน 

๓. ได-สร-างเครือข%ายและพัฒนาความร%วมมือโดยเฉพาะในทางวิชาการกับโรงเรียนเปRาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖ 

 

บทที่  ๓ 

ผลการดำเนินงาน 

 

จากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเผยแพร%ความรู-กฎหมายแก%นักเรียน นักศึกษาและประชาชน   

มีผลการดำเนินงานได- ดังน้ี 

 

จำนวนผู>เข>าร9วมโครงการ  

 มีจำนวนผู-เข-าร%วมงานจำนวน ๑๕๖ คน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก   

 

สถานท่ีดำเนินโครงการ 

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 

ลักษณะกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเปYนการบรรยายให-ความรู-กฎหมายเบื้องต-นที่เกี่ยวข-องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และ

ถามคำถามเพ่ือแจกของท่ีระลึกจากสาขาวิชานิติศาสตรG 

 

เป;าหมายของโครงการ 

 การบรรลุเปRาหมาย 

  ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

ดัชนีช้ีวัด 

๑. เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู-สนใจ เข-าร%วมโครงการจำนวนไม%น-อยกว%า ๑๕๕ คน 

  

เปRาหมาย            ผู-เข-าร%วมโครงการจำนวน  ๑๕๕ คน 

 มีผู-เข-าร%วมโครงการจริง    ๑๕๖ คน 

 

การบรรลุเปRาหมาย ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

 

 

 

 



๗ 

 

๒. เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู-เข-าร%วมโครงการมีความพึงพอใจ โดยรวม ๔.๓๘ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ คะแนน 

เปRาหมาย            ผู-เข-าร%วมโครงการให-คะแนนความพึงพอใจโดยเฉล่ียมากกว%า  ๓.๕๑ คะแนน 

 

การบรรลุเปRาหมาย        ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

 

๓. ความสำเร็จตามวัตถุประสงค7 

๓.๑ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู-สนใจเข-าร%วมโครงการมีความรู-และเข-าใจในกฎหมายเบ้ืองต-นท่ี

เก่ียวข-องกับชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึนโดยผู-ตอบแบบทดสอบหลังการอบรม ได-คะแนนการตอบผ%าน (มากกว%า

คร่ึงหน่ึง) คิดเปYนร-อยละ ๘๑.๓๙ ของผู-ตอบแบบทดสอบท้ังหมด 

เปRาหมาย  ผู-ตอบแบบสอบทดสอบสอบผ%านมากกว%าร-อยละ ๘๐ 

การบรรลุเปRาหมาย  ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

๓.๒ สามารถบูรณาการเข-ากับการเรียนการสอนได-ใน ๒ รายวิชา 

บูรณาการเข-ากับการเรียนการสอน ๒ รายวิชา ได-แก% วิชากฎหมายอาญา ภาคความผิด และวิชากฎหมาย

ว%าด-วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสG 

เปRาหมาย  สามารถบูรณาการเข-ากับการเรียนการสอนได-ใน ๒ รายวิชา 

การบรรลุเปRาหมาย  ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

๓.๓ สร-างเครือข%ายความร%วมมือในการบริการวิชาการกับโรงเรียนในชุมชน ๑ เครือข%าย 

ได-เครือข%ายความร%วมมือกับโรงเรียนศรีบัวบาน ซ่ึงเปYนโรงเรียนซ่ึงอยู%ในชุมชนเดียวกับมหาวิทยาลัย 

เปRาหมาย  เครือข%ายความร%วมมือในการบริการวิชาการกับโรงเรียนในชุมชน ๑ เครือข%าย 

การบรรลุเปRาหมาย  ¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

๔.  ด>านค9าใช>จ9าย 

งบประมาณท่ีได-รับจัดสรรเพ่ือดำเนินโครงการ   ๑๗,๕๐๐ บาท 

ใช-งบประมาณในการดำเนินการจริง   ๑๗,๕๐๐ บาท 

 

การบรรลุเปRาหมาย 

¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 



๘ 

 

การบรรลุเป;าหมายของโครงการ 

¨บรรลุ  ¨ไม%บรรลุ 

 

ปbญหา 

๑. เน้ือหากฎหมายบางส%วนมีความยากและซับซ-อน 

อุปสรรค 

 -  

ข>อเสนอแนะ 

๑. ควรจัดให-มีกิจกรรมที่ผู-เข-าร%วมมีส%วนร%วมได-แสดงความคิดเห็นมากขึ้น และนำเสนอเนื้อหาท่ีผู-เข-าร%วม

สามารถนำไปปรับใช-ในชีวิตประจำวันได-ง%าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บทที่ ๔ 

สรุปและข=อเสนอแนะ 

 

 โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตรG : เผยแพร%ความรู-ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก%นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน เปYนโครงการที่คณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตรG คณะศิลปศาสตรGและวิทยาศาสตรG 

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงคGเพื่อเผยแพร%ความรู-ทางกฎหมายให-แก%นักเรียนนักศึกษาและประชาชน

โดยมีผู-เข-าร%วมโครงการจำนวน ๑๕๖ คน ในส%วนนี้จะได-นำเสนอสรุปผลและข-อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ 

ดังน้ี 

 

๑. สรุปผล 

 

รายการประเมิน ค9าเฉล่ีย ส9วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. ด>านการให>บริการของบุคลากรในโครงการ    

  ๑.๑ ให-บริการด-วยความสุภาพ เปYนมิตร ๔.๒๓ ๐.๙๓ มาก 

  ๑.๒ ช้ีแจงและให-คำแนะนำเก่ียวกับการให-บริการท่ี

ชัดเจน 

๔.๔๒ ๐.๖๗ มาก 

  ๑.๓ ความสามารถของวิทยากรในการถ%ายทอดความรู- ๔.๒๓ ๐.๗๓ มาก 

๒. ด>านกระบวนการ ข้ันตอนการให>บริการ    

  ๒.๑ มีกระบวนการและข้ันตอนเปYนระบบ ชัดเจน ๔.๔๖ ๐.๖๖ มาก 

  ๒.๒ ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ ๐.๕๒ มาก 

  ๒.๓ เน้ือหาวิชาท่ีได-รับเปYนประโยชนGต%อวิชาชีพ ๔.๗๗ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 

๓. ด>านส่ิงอำนวยความสะดวก    

  ๓.๑ สถานท่ี/พ้ืนท่ีและบรรยากาศเอ้ืออำนวย ๔.๖๒ ๐.๖๕ มากท่ีสุด 

  ๓.๒ การประสานงานและการประชาสัมพันธG ๔.๑๕ ๐.๖๙ มาก 

  ๓.๓ มีเอกสาร/แผ%นพับ/ข-อมูลต%าง ๆ ให-บริการ ๔.๑๕ ๐.๙๙ มาก 

๔. ด>านผลจากการให>บริการ    

  ๔.๑ เน้ือหาวิชาท่ีได-รับสามารถนำไปใช-ในชีวิตประจำวัน ๔.๓๘ ๐.๖๕ มาก 

รวม ๔.๓๘ - มาก 

 

จากตารางพบว%า ผู -เข-าร%วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข-ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 

สาขาวิชานิติศาสตรG : เผยแพร%ความรู-ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันแก%นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดย



๑๐ 

 

ภาพรวมอยู%ในระดับมาก (X" = ๔.๓๘) เม่ือพิจารณาเปYนรายด-านพบว%ามีความพึงพอใจในระดับมาก ท้ัง ๔ ด-าน คือ 

อันดับที่ ๑ ด-านผลจากการให-บริการ อันดับท่ี ๒ ด-านการให-บริการของบุคลากรในโครงการ อันดับที่ ๓ ด-านส่ิง

อำนวยความสะดวก และอันดับท่ี ๔ ด-านกระบวนการ ข้ันตอนการให-บริการ 

 

๒. ข>อเสนอแนะ 

ข-อเสนอแนะจากผู-เข-าร%วมโครงการ จำแนกออกเปYน ๒ ส%วน คือ ๑) ข-อเสนอแนะจากการจัดในครั้งน้ี และ 

๒) ข-อเสนอแนะสำหรับการจัดในคร้ังต%อไป ดังน้ี 

 

๒.๑  ความคิดเห็นจากการจัดโครงการ 

  ๑. วิทยากรเตรียมการมาบรรยายมาดีมาก เนื้อหาครอบคลุม และสร-างกิจกรรมการมีส%วนร%วม

ระหว%างการบรรยายได-เปYนอย%างดี 

  ๒. ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสมดีมาก 

  ๓. ให-ความรู-ดีมาก 

 

๒.๒ ข>อเสนอแนะสำหรับการจัดโครงการในคร้ังต9อไป 

 ๑. ควรพูดให-เสียงดัง และชัดเจนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

 

 



                 รายงานสรุป 
โครงการบริการวิชาการ：ค่ายภาษาจีน 

                        สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จัดโดย 

                 สาขาวิชาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยนครพนม 
        ประจ าปีการศึกษา ๒ / ๒๕๖๒ 



 
สารบัญ 

 

หน้า 
สารบัญ  
บทสรุป ๑ 
บทที่ ๑ บทน า ๒ 

 ๑. หลักการและเหตุผล                 ๒ 

 ๒. วัตถุประสงค์                  ๒ 

 ๓. กลุ่มเป้าหมาย                        ๒          

 ๔. แหล่งงบประมาณ                 ๓ 
 ๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ               ๔ 
บทที่ ๒ การด าเนินโครงการ                 ๕ 
 ๑. วิธีด าเนินการ                  ๕ 

๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                      ๕ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ                        ๖ 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 ๖ 

บทที่ ๓ ผลการด าเนินงาน               ๗ 
๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ              ๗ 
๒. สถานที่ด าเนินงาน               ๗ 
๓. ลักษณะการด าเนินงาน                                       ๗ 
๔. ผลส าเร็จของโครงการ                                  ๗ 
๕. เป้าหมายโครงการ               ๗ 
๖. ดัชนีชีว้ัด                ๗ 
๗. การประเมินโครงการ               ๘ 
๘. ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ (เด็กเล็ก)          ๙ 

 ๒. ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ (เด็กโต)         ๑๐ 
บทที่ ๔ สรุปและข้อเสนอแนะ              ๑๑ 
 ๑. สรุปผลการวิเคราะห์              ๑๑ 
 ๒. ข้อเสนอแนะ                 ๑๑ 

          ภาคผนวก                        ๑๒ 
 ภาพกิจกรรม 

  



 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาจีน 

ค่ายภาษาจีน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม 
 

๑. แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
๓. วัตถุประสงค์  เพ่ือด าเนินการตามองค์ประกอบที่ ๓  

    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๑) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมจีน 
๒) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย   
๑. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน ๔๕ คน (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ปี จ านวน 

๕๐ คน 
๓. อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน ๗ คน 
๔. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน จ านวน ๑ เครือข่าย 
๕. ได้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จ านวน ๑ 

กิจกรรม คือ กิจกรรมค่ายภาษาจีนแก่โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  
๖. ไดบู้รณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาวัฒนธรรมจีน รหัสวิชา (๓๐๑๑๙๓๑๔)   

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม ๒๕๖๒ –  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๖. สถานที ่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม  
๗. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

    ๗.๑ ขั้นตอนเตรียมการ  ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เพ่ือก าหนดและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้และหารือวันจัดกิจกรรมฯ 
    ๗.๒ ขั้นตอนด าเนินการ   
       จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน การบูรณาการวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. เรียนรู้วัฒนธรรมกังฟูจีน 
2. เรียนรู้การตัดกระดาษจีน 



3. เรียนรู้วัฒนธรรมการถักเชือกจีน 
4. ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 

    ๗.๓ ขั้นตอนประเมิน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปัจจุบัน เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาสาขาภาษาจีน 
นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  

      ๒.  จัดท าสรุปและรายผลการด าเนินงาน 

 
    

๔๕ 
๕๐ 
๗ 
๑ 

 
      

คน 
คน 
คน 
เล่ม 

 
 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
 

 
 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาจีนด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 
 2. นักศึกษาสาขาภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาจีนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจีน 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

   ๕๐ 
 
 

45 
 

     1 

 

คน 
 
 

คน 
 

    เล่ม 

 

- แบบทดสอบ 
 
 
- การสังเกตุ 
 
 

 

แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
- การสังเกตุ 
 

 
๘. ผลการด าเนินงาน 

๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
ตารางท่ี 1  ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

ระดับคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 
0-8 ๖๒ 65.26 

๙-1๕ ๓๓ 34.74 
จากตารางที ่1 จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๙๕ คน มีจ านวนผู้สอบผ่าน ๓๓ คนคิดเป็นร้อยละ 

34.74 และจ านวนผู้ที่สอบไม่ผ่านจ านวน  ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ 65.26 จากจ านวนคนทั้งหมด 
      ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ตารางท่ี 2  ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
ระดับคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

0-๘ 0 00.00 
๙-1๕ ๙๕ 100.00 

จากตารางที ่2 จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๙๕ คน มีจ านวนผู้สอบผ่าน  ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และจ านวนผู้ที่สอบไม่ผ่านจ านวน  0 คนคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ จากจ านวนคนทั้งหมด 
 จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท าให้เราทราบได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถจดจ าและแนะน า
ค าศัพทภ์าษาจีนด้านศิลปวัฒนธรรมจีนได้  
 



    ๘.๓  แบบประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็น 

๑. ด้านความรู้ ความเข้าใจ   
๑. ท่านสามารถจดจ าและบอกความหมายของค าศัพท์ในเนื้อหาที่เรียน
ได้มากข้ึนไป 

๔.๕๗ มากที่สุด 

๒. ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีน (ก่อน) เข้าร่วมโครงการ 3.๗๙ มาก 
๓. ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลัง) เข้าร่วมโครงการ 4.๖๓ มากที่สุด 

รวม ๔.๓๓ มาก 
๒. ด้านวิทยากร   
๑. ความสามารถในการอธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหา ๔.๖๔ มากที่สุด 
๒. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน ๔.๗๔ มากที่สุด 
๓. การตอบข้อซักถามในโครงการ ๔.๖๓ มากที่สุด 

รวม ๔.๖๗ มากที่สุด 
๓. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร   
๑.  สถานที่มีสะอาดและมีความเหมาะสม ๔.๗๙ มากที่สุด 
๒.  ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ ๔.๗๙ มากที่สุด 
๓.  ระยะเวลาในการจัดโครงการ ๔.๘๔ มากที่สุด 
๔.  อาหารมีความเหมาะสม ๔.๘๙ มากที่สุด 

รวม 4.๘๓ มากที่สุด 
๔. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์   
๑.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ได้ ๔.๗๖ มากที่สุด 
๒.  มีความม่ันใจด้านการใช้ภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึน ๔.๗๑ มากที่สุด 

รวม 4.๗๔ มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.๖๔ มากที่สุด 

     จากตารางแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย=๔.๓๓ หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๒.  ด้านวิทยากร   มีค่าเฉลี่ย=4.๖๗ หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๓.  ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร   มีค่าเฉลี่ย=4.๘๓ หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔.  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย=4.๖4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
   1.  ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
   2.  นักศึกษาสาขาภาษาจีนได้มีการบูรนาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับ 
        รายวชิาวัฒนธรรมจีน รหสัวิชา (๓๐๑๑๙๓๑๔)   
   3.  มีนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมเข้าร่วมค่ายภาษาจีน จ านวน ๕๐ คน 
   4.  เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
   5.  ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน - หลัง เรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรม 

เกมบิงโก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณ 

ในพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวโครงการและบันทึกขอจัดโครงการ 



 

สรุปโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย                                    
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17- 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



 

 

ค าน า 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือความเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  มีวัตถุประสงค์การจัด ดังนี้ 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น2. เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น 3. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด และ 4. เพ่ือเป็นการบูรณาการกับวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูดและการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

       คณะผู้จัดท าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เร่ือง          หน้า 

ค าน า            

สารบัญ            

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        1   

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ       2   

ส่วนที่ 2 ก าหนดการด าเนินโครงการ      3   

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน       4   

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะท่ีเป็น
มหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ เป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในอนาคตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต 

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือความเตรียมพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่
สูงขึ้น 

2. เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น  

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด 

4. เพ่ือเป็นการบูรณาการกับวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูดและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

โดยการด าเนินกิจกรรมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562
เป็นระยะเวลา 2 วัน ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.  วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่
สูงขึ้น 

2. เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น  

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด 

4. เพ่ือเป็นการบูรณาการกับวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูดและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   55 คน 
 2. อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    7 คน 
 3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ            10 คน 
 รวมทั้งสิ้น 72 คน 
 
3. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมวางแผนเตรียมการ
ด าเนินโครงการ 

            

2. เสนอโครงการเพื่อรับการ 
พิจารณาอนุมัต ิ

            

3. ด าเนินการตามโครงการ             



 

4. ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการ 

            

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
ก าหนดการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 มีนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์
ที่เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน 72 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 ก าหนดการ 
โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ. นครพนม 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา      กิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   กล่าวเปิดโครงการโดยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดย

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา      กิจกรรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 



 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดโครงการ 
  
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วยคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนนครพนม
วิทยาคมที่เข้าร่วมโครงการ โดยข้อสอบมีจ านวน 10 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 10 คะแนน โดยระดับคะแนน
ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้ 

    จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 41 คน (N = 41) 

ระดับคะแนน (10) จ านวนคน ร้อยละ 
10 7 17.07 
9 4 9.75 
8 6 14.63 
7 8 19.51 
6 9 21.95 
5 3 7.31 
4 2 4.87 
3 0 0 
2 2 4.87 
1 0 0 
0 0 0 

 

   ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังบทเรียนพบว่า ระดับคะแนนที่นักเรียนท าได้มากท่ีสุดคือ 6 
คะแนน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 7 คะแนน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 10 คะแนน 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07  8 คะแนน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63  5 คะแนน จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ7.31 4 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.87  และ 2 คะแนนจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.87 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 



 

รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 

        
 
 
 



 

รูปภาพกิจกรรม 

 
 

 



 

                          สรุปรายงาน 
โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 

                          ปีงบประมาณ  2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
                              
 

                              ไดร้ับทุนสนับสนุนโดย 

                 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
                                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 



ค าน า 

 

   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน  เพ่ือบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

 รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ บทน าเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์และ
ความส าคัญของการจัดโครงการฯ  วิธีการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิชาการ 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าต่อไป อนึ่ง หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดที่เกิดขึ้นในรายงานเล่มนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขอน้อมรับข้อผิดพลาดเพ่ือน าไปปรับปรุง
ในกระบวนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 
 
 

      จุฑาลักษณ์  แสนโท  
    2563 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน เพ่ือบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะ    

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านผึ้ง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ บทน าเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์และความส าคัญของ

การจัดโครงการฯ  วิธีการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ  

  การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรม
ไทตาด  โดย  คุณครูสมพงษ์  แก้วมะ  คุณครูโรงเรียนบ้านผึ้ง  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือต้องการให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะเด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทตาด  
และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง  สิทธิเด็ก  โดย  นายชัยวิชิต  โกพลรัตน์  ต าแหน่งนักพัฒนาสังคม  
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน ในด้านความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการฯ ในเชิงปริมาณ พบว่า การด าเนินโครงการฯ   มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 60  คน จากเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ 60 คน การด าเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวม
เกิดความส าเร็จจากการสังเกตการมีส่วนร่วมและการประเมินผลเชิงเอกสารของผู้เข้าร่ วมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.42)  

  จากการผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมบรรยายฯ ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจรายประเด็น พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นและระดับพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการบรรยายโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 60 คน ผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน 
“วิทยากร” ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย การมีเทคนิคและ
วิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตามและสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและ
เนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.74, 4.65 ตามล าดับ)  
  ในด้านความส าเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ พบว่า เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิเด็กรวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าไทตาด ซึ่งถือเป็นการ



เริ่มต้นการรวมกุลุ่มของเด็กและเยาวชนและการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในการต่อยอดเป็นโครงการปีที่สองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 
   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่  20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน  เพ่ือบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะ      

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านผึ้ง โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการและเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ขอบเขตการด าเนินงาน งบประมาณและการเบิกจ่าย และแผนการด าเนินงานโครงการฯ                  

มีรายละเอียดจ าแนกรายหัวข้อ ดังนี้ 

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ 

คณาจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์            
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 

1. นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท   หัวหน้าโครงการฯ 
           โทรศัพท์ 09-0239-3496 
           โทรสาร0-4258-7100 
           E-mail Address : juthalucks@npu.ac.th 
 2. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท    ผู้ร่วมโครงการฯ 
           โทรศัพท์08-7424-1515 
           โทรสาร0-4258-7100 
           E-mail Address : petenuts@hotmail.com 
 

mailto:petenuts@hotmail.com


 3. นายสุริยนต์  หลาบหนองแสง ผู้ร่วมโครงการฯ 
           โทรศัพท์ 08-4392-3878 
           โทรสาร0-4258-7100 
           E-mail Address : nop2008.L@gmail.com 
 4. นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกตุ ผู้ร่วมโครงการฯ 
           โทรศัพท์  06-2120-1699 
           โทรสาร 0-4258-7100 
           E-mail Address : phatchybells@gmail.com 
 5. นายคณิน  เชื้อดวงผุย   ผู้ร่วมโครงการฯ 
           โทรศัพท์  08-1975-9313  
           โทรสาร 0-4258-7100 
           E-Mail Adress : Kanincd@hotmail.com 
  
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

4.  สอดคล้องกับกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   
(  ) กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการจัดการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  
(  ) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
( ) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่

สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(  ) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิ

บาล 
5.  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา/สอดคล้องกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน  

5.1 ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   5.2 ระดับคณะฯ 
องค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชื้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

mailto:phatchybells@gmail.com
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5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
             รายวชิาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 รายวิชาการบริหารโครงการ 
 รายวิชาฝีกปฏิบัติการวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

6.  หลักการและเหตุผล   
   เนื่องด้วยสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ เปิดท าการเรียนการสอนมาตั้ ง แต่ปี  พ.ศ.2552 ภายใต้หลักสูตร              

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ตลอดระยะเวลาการผลิตบัณฑิต ทางหลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญของการ
พัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา เนื่องจากอาจารย์เป็นก าลังส าคัญในการให้ความรู้  ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ให้กับนักศึกษา ทั้งทางวิชาการ การอบรมสั่งสอนทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  กริยามารยาท      
ความประพฤติ  ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพ่ือที่จะท าให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพเพ่ือออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  นอกจากนั้นอาจารย์
ยังต้องมีงานที่จะต้องพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาวิชาการทั้งงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอ่ืน ๆ ที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นงานการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น  
   ดังนั้น ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัด “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2563” เพ่ือหวังว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทางวิชาการในท้องถิ่นและชุมชนต าบลบ้านผึ้งในด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิด
กับเด็กและเยาวชน สาขาวิชาฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง และน าความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่สังคม จนเกิดความตระหนักในคุณค่าของสิทธิและศักดิ์ของ
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งให้การท างานของสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อัน
จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
7.  วัตถุประสงค์   
           1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 

  2. เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  



            3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

 
8.  กลุ่มเป้าหมาย   
  กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้าน

ผึ้ง  นักเรียนโรงเรียนบ้านผึ้ง นักเรียนโรงเรียนวังกระแส บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จ านวน 60 คน 

  
9.  พื้นที่ด าเนินการ  
        ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   
  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. 
 
11.  วิธีการด าเนินงาน   
 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
จัดท าโครงการฯ 

            

2. ประชุมเตรียมงาน/ 
มอบหมายบทบาทหน้าที่ 

            

3.ลงพื้นที่เพ่ือหารือและท า
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 

            

4.แตง่ตั้งคณะท างานของ
โครงการฯ และจัดประชุม
เพ่ือวางแผนการด าเนิน

            



 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

โครงการ ณ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย 

5. ส ารวจสภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย 
(กระบวนการวิจัย) 

            

6. วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของพ้ืนที่ 

            

7. จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจและออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ในชุมชนตามผลการส ารวจ 

            

8. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

            

9. จัดเวทีสรุปผลการ
ด าเนินงานในปีแรก และลง
นามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ เพ่ือวางแผน
ด าเนินงานต่อในปีถัดไป 

            

10.สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯส่งต้นสังกัด
และเพยแพร่ผลการด าเนิน 
โครงการสู่สาธารณะ 

            

 
 
 



12  งบประมาณ    งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต    ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 หมวดงบ    อุดหนุน 
 งบประมาณ   15,300 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้ 
 

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน หมายเหตุ 

งบด าเนินงาน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
  

 
6 ชั่วโมง  x 600 บาท  x 3 คน 
 
60 คน x 50 บาท  x 1 มื้อ 
 
60 คน x 25 บาท  x 2 มื้อ 
 

 
10,800 บาท 
 
3,000 บาท 

 
1,500 บาท 

 

รวม 15,300 บาท  
 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

วิธีการด าเนินงาน 

 

 การด าเนินงานจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานที่ส าคัญเป็น 3 
ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นการสรุปและเผยแพร่ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาฯ เพ่ือมอบหมาย วางแผนและเตรียมความพร้อมกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการฯ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการสรุปผล การจัดท ารายงานและเผยแพร่ผล
การด าเนินงานสู่สาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียดจ าแนกตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

1.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

 ในส่วนนี้จะจ าแนกรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินงานการจัด
สัมมนาฯ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการและขั้นสรุปและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ จ าแนกรายกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ประกอบกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน สามารถสรุป
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการฯ เพ่ือ
ขออนุมัติด าเนินการจากผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2 ได้รับการอนุมัติจากคณะให้
ด าเนินการโครงการฯ / ประสาน
ฝ่ายต่าง ๆ ภายในคณะที่เก่ียวข้อง 

 
 

พฤศจิกายน 2562 
 
 

พฤศจิกายน 2562 
 

 

 
 
- 

 
 
1.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสน
โท 
  

 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
ฯ 

 
 

ธันวาคม 2562 
 

 
 

  15,300  
 

 
 
1.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสน
โท 



กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2. นายคณิน เชื้อดวงผุย 
3. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
4. นางสาวพัชรวดี เพ็งสระ
เกต ุ
5. นายสุริยนต์  หลาบหนอง
แสง 

 
3. ขั้นสรุปและเผยแพร่  
3 . 1  ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล
แบบสอบถามจากการประเมินการ
บรรยายฯ 
3.2 สรุปข้อมูลเชิงสถิติและเชิง
คุณภาพจากแบบสอบถามและการ
บรรยายฯ 
3.3 จัดท าสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 
3.4 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน
สู่ฝ่ายต่าง ๆ และสาธารณะต่อไป 
 

 
 

มกราคม 2563 
 
 
 

 

 
- 

 
1.นางสาวจุฑาลักษณ์ แสน
โท 
2. นายคณิน เชื้อดวงผุย 
3. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
4. นางสาวพัชรวดี เพ็งสระ
เกต ุ
5. นายสุริยนต์  หลาบ
หนองแสง 

 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการฯ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คณะด าเนินงานได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการฯ ออกเป็น 2 ส่วนตามเป้าหมายของโครงการฯ คือ  
  1. ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ  มุ่งเน้นการวัดผลจากตัวเลขหรือสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสัมมนา ได้แก่ จ านวนนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อย
กว่า 60 คน และภาพรวมร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยใช้วิธีการวัด
และประเมินผลจากการส ารวจแบบสอบถามและแบบลงทะเบียน   
  2. ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการประเมินผลระดับความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการโครงการฯ ทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก



คะแนนเต็ม 5 โดยใช้วิธีการส ารวจ วิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถามเป็นหลัก (รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
คน 
 

ร้อยละ 

 
60 
 

100 

 
ส ารวจ 

 
ส ารวจ 

 
แบบ

ลงทะเบียน 
แบบ

ลงทะเบียน 
เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
- ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1 .  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในชุมชน 

2. เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
 
    

3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านผึ้ง 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

 
คน 
 

 
รายวิชา
และ
รายงาน
วิจัย 
 
 
เครือ 
ข่าย 

 
3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 
 

60  คน 
 

 
2 รายวิชา 
และรายงาน
การวิจัย  
 
 
 
1 เครือข่าย 

 
ส ารวจ 

 
 

 
การบรรยาย

และ การระดม
ความคิดเห็น 

รายงาน
โครงการ 

ผลงานวิจัย 1 
เรื่อง 

 
 

การจัดเวทีสร้าง
ความร่วมมือ 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
ใบงานความรู้ 

และMind 
mapping 
มคอ. 3 

และ มคอ. 5 
และ 

รูปเล่มรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 



 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท หัวหน้าโครงการฯ   
  
4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 

  2.   สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้บูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรม  
            3.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่าง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
ผลการด าเนนิงาน 

 

    รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน  เพ่ือบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะ      
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ้ง ซึ่งในส่วนนี้จะได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  เนื้อหาการบรรยาย  

1.1 หัวข้อ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทตาด   
  การบรรยายในหัวข้อเรื่อง  วัฒนธรรมไทตาด  โดย  คุณครูสมพงษ์  แก้วมะ  คุณครูโรงเรียน
บ้านผึ้ง  เป็นวิทยากรในการบรรยาย  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทตาด 
  ประเพณีไทตาด “ไทตาด” กลุ่มชนเล็ก ๆ ที่เรียกตัวเองคือพวก “ไทตาด” เป็นกลุ่มชนหรือที่
เรียกกันว่าชาติพันธุ์เล็กๆ ชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยด ารงอยู่ในปริมณฑลของนครพนม ที่มักจะไม่ค่อยมี
ใครให้ความสนใจและมองผ่านไป หรืออาจ ไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วยซ้ าว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์นี้ในจังหวัด
นครพนม “ไทตาด”จากการศึกษาของอาจารย์ธันวา ใจเที่ยง จากโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนากลุ่ ม
ชน 2 ฝั่งโขง และจากค ายืนยันของกลุ่มนักปราชญ์ประจ าชุมชน ที่ได้คัดลอกประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์
ตนจากใบลาน พบว่า เป็นกลุ่มชนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทสาขาหนึ่ง ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่
อาณาบริเวณสิบสองปันนา ในแถบมณฑลยูนานของประเทศจีนในปัจจุบัน และได้อพยพแตกแยกหนี
จากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในประเทศพม่า อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ าสาลวิน - อิระวดี จนกระทั่งเกิดความ
ขัดแย้งกับกลุ่มชนพม่า จึงต้องอพยพโยกย้ายตาม แม่น้ าโขงเข้าสู่บริเวณเมืองหลวงพระบางของลาว 
และอพยพเคลื่อนย้ายมาสู่เมืองท่าแขกหรือแขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ตั้งบ้านเรือน “ไทตาด” ที่บ้านผาตาด เมืองยมราช หลังจากนั้นได้ ประมาณ 30 ปี (พ.ศ.ช่วงนี้ไม่
แน่นอน บางครั้งก็ว่า พ.ศ. 2369) จึงได้พากันอพยพข้ามแม่น้ าโขงมาอาศัยอยู่ บริเวณท่าวัดโอกาส 



เขตเมืองนครพนม หลังจากนั้นได้พากันโยกย้ายออกมาตั้งบ้านเรือนเพ่ือประกอบอาชีพ โดยคนไทตาด
กลุ่มใหญ่ มาตั้งชุมชนอยู่บริเวณบ้านผึ้ง ต าบลบ้านผึ้งส่วนหนึ่งอยู่ชุมชนบ้านหนองบัว ต าบลนาราชค
วาย และส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านนาค ากลาง ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองฯในเขตจังหวัด
นครพนม และส่วนหนึ่ง ไปอยู่ที่บ้านพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ค าว่า “บ้านผึ้ง” แต่เดิม
หมู่บ้านนี้ หลังการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณวัดโอกาส มาตั้งบ้านเรือนอยู่  ริมห้วยผึ้ง อันเป็นที่ตั้ง
บ้านผึ้งปัจจุบัน แต่เดิมชื่อบ้านโคกค า แล้วเปลี่ยนเป็นบ้านโคกดาวควัน(หลายปี) จนกระทั่งเกิด
สงครามทุ่งไหหิน(ประเทศลาว) มีนายทหารไทยที่ชื่อ “หลวงมน” ได้รับบาดเจ็บจากศึกสงคราม คราว
นั้น ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านโคกดาวควัน และถูกน ามารักษาตัวที่บ้านโคกดาวควัน ต่อมาบ้าน
โคก ดาวควันจึงเปลี่ยนเป็นบ้านพึ่ง(พา)(หมายถึงการพึ่งพาอาศัย) และกลายเป็นบ้านผึ้งในที่สุด ภาษา 
“ไทตาด” ภาษาของกลุ่มไทตาด จัดว่าอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได(Tai-Kadai) ซึ่งเป็นภาษาไทยตระกูล
หนึ่ง ลักษณะ ทางภาษา ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ใช้ภาษาที่มีรากศัพท์เช่นเดียวกับค าในภาษาถิ่นอื่น ๆ ทั่ว 
ไป มีส าเนียงคล้ายๆ ไทญ้อ ไทลาว ไทผู้ไท แต่มีเอกลักษณ์พิเศษตรงค าลงท้ายที่มักมีค าว่า “เห้อ” 
ตามหลัง เช่น “ไปไสเห้อ” “มาแต่ ได๋เฮ้อ” และค าว่า “นะ” เช่น “บ่ไปนะ” มักออกเสียงภาษาไทย
ชัดเจ เช่น ควาย เกลือ ผีเสื้อ นอกจากนี้ใน ภาษาของกลุ่มไทตาดดั้งเดิม ยังใช้อักษรควบ เช่น คว ขว 
เหมือนในภาษาราชการในปัจจุบัน อย่างค าว่าขวา ที่ภาษาอิสานกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ลาว มักใช้ค าว่าขัว   
แต่ภาษาไทตาด ใช้ค าว่า ขวา อย่างค าว่าควาย ที่ภาษาอิสานกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ลาว มักใช้ค าว่าควย      
แต่ภาษาไทตาด ใช้ค าว่า ควาย การละเล่นของชาว “ไทตาด” เดิมในชุมชนของชาว “ไทตาด” ยังไม่
ปรากฏที่จะนิยมการร้องร า เหมือนผู้คนในภาคอีสานทั่วไป การรับวัฒนธรรมการพูดผญา เป่าแคน สี
ซอ เข้ามาภายหลังการเข้ามาอยู่ในสังคมวัฒนธรรมลาวลุ่มแม่น้ าโขง ในช่วงเข้ามาอยู่หลวงพระบาง 
มากกว่าจะติดตัวอันเป็นประเพณีดั้งเดิม และเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชาว“ไทตาด” เอง ใน
ประเพณีการละเล่นที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาว “ไทตาด” คือ “การลงข่วง” ที่ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่าย 
เข็นฝ้าย และฝ่ายชายจะเข้ามาพูดคุยในยามกลางคืน เป็นการเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้
พูดเกี้ยว เป็นผญาเกี้ยวสาว อันเป็นถ้อยค าและกิจกรรมคนหนุ่มสาวของชาวอีสาน และชาวลาวลุ่มน้ า
โขงทั่วไปกระท า กัน ชาวบ้านกล่าวว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมประจ าหมู่บ้านหลังการมาตั้งบ้านเรือนใน
แถบนครพนมแล้ว การละเล่น “ตาดกินดอง” เป็นการละเล่นของชาว “ไทตาด” ซึ่งจะละเล่นกันใน
งานพิธี “กินดอง” (งานแต่งงาน) ของชาว “ไทตาด” เป็นการละเล่นที่สนุกสนาน โดยชายและหญิงจะ
เต้นประกอบจังหวะดนตรีที่ คึกครื้น มีอุปกรณ์ประกอบการละเล่น เช่น สาก ครก และอุปกรณ์
เครื่องครัวต่างๆ ซึ่งประยุกต์มาจากประเพณี การกินดองของไทตาด ซึ่งก่อนวันกินดอง ชาวไทตาด
ผู้ชาย จะช่วยกันเตรียมสถานที่ หาเขียง หาฟ้ืน หาครก หาสาก หาหวด หาอาหาร ส่วนผู้หญิงก็จะ
ช่วยจัดจัดเตรียมอาหารเพื่อใช้ในวันกินดอง 
 



  ประเพณีการกินดอง (แต่งงาน) ตามประเพณีดั้งเดิมของชาวไทตาด ตามหลักเดิมชาวตาดจะ
ช่วยกันทุกอย่าง ตั้งแต่การหาเขียง หาฟืน หาครก หาสาก หาหม้อน้ า หาหวด หาหอย หาปลา เตรียม
สถานที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในงานแต่งงานของ ชาวไทตาด เมื่อถึงวันงานก็จะพากันมาช่วยงาน ใน
พิธีแต่งงาน จะมีเหล้าสี่ไห ไก่สี่ตัว เจ้าบ่าวจะนุ่งจงกะเบน(เหน็บเตี่ยว) หรือโสร่งสีขาว เสื้อสีขาว อัน
เป็นชุดแต่งกายของชาวไทตาดดั้งเดิมพร้อมพายเบี่ยง มีคนกางร่มให้และคนสะพายถุง  และสะพาย
ดาบ โดยเจ้าบ่าวหรือผู้เป็นเขยจะท าหน้าที่ในการแจกเหล้าให้ลุงตา การแจกเหล้าผู้เป็นเขยจะ 

นั่งคุกเข่าโจมศอกและพูดว่า “ทะนาเหล้า” กระท าพิธีครั้งแรกจะต้องจ้ าหัวหมูถวายผีก่อน วันนี้ต้อง
ท าบนบ้าน ต่อจากนั้นทางผู้หญิงไปจัดไป ทะนาทางเจ้าบ่าวให้มาทันกับเวลาท าเพ่ือแต่งเขย ที่ไปจัด
ไปทะนานั้นมีจ านวนสี่คน นอกจากนั้นลุงตาฝ่ายหญิง ก็ลงมาตูบหรือผาม เพ่ือท าพิธี แล้วฝ่ายเจ้าบ่าว
ก็จะจัดขบวนแห่มา ฝ่ายเจ้าสาวก็ท าพิธีต้อนรับฝ่ายเจ้าบ่าว เพ่ือ รองล้างเท้า เจ้าบ่าวขึ้นบนบ้านเข้า
ห้อง แล้วผู้เฒ่าลุงตาก็ท าพิธีในตูบก่อน แล้วท าพิธีฝากสู่และฝากหัวหมู แล้ว สู่ขวัญตามประเพณีต่อไป 
พอหมอสูตรขวัญจบก็ผูกข้อมือ พอเสร็จจากผูกข้อมือแล้วก็มีการ ป้อนไข่คู่บ่าวสาว การป้อนไข่นั้น
ต้องให้เขยฝ่ายชายที่มาฝากหัวหมูเป็นคนป้อนพร้อมกับเอาหัวหมูกระแทก  เบา ๆ สามครั้ง เป็นหมด
พิธีแล้วก็เลี้ยงอาหาร 
  การแต่งกายชาวไทตาด การแต่งกาย ดูจะเป็นลักษณะเด่นของชาวไทใหญ่ ที่เรียกตัวเองว่าไท
ตาดอยู่มาก คือนิยมใส่ สีขาว ผู้ชายนิยมใส่กางเกงขาต่อ มัดเกี้ยวเอา หรือกางเกงเหน็บเตี่ยว หรือ
โสร่ง ส่วนเสื้อนิยมที่ใช้กระดุมทั้งแขนสั้น และแขนยาว นิยมสีขาว และบางทีมีเป็นลายขั้นๆ โดยที่หาก
เมื่อไปงานบุญหรืองานพิธีจะใส่โสร่ง ใส่เสื้อหม้อฮ่อม มีผ้าพาดบ่า และผู้ชายทุกคนนิยมสักลาย ส่วน
ผู้หญิงนิยมใส่ซิ่นหมี่หรือผ้าถุงสีด า เสื้อย้อมหม้อเป็นสีคาม และสีด า ในงานบุญหรือพิธีจะใส่ผ้าถุง 

มัดหมี่ มีหัวมีตีนเก็บ ใส่เสื้อด าแขนยาว กระดุมเสื้อจะเป็นเงินสตางค์ และใส่แพเบี่ยงอกด้วย เป็นแพ
เต็มหรือ แพมะเขือสุก ผมจะปล่อยยาว บางคนจะมัดเป็นจุกที่หัวหรือเกล้าผม ผู้หญิงชอบใส่ต่างหู 
และก าไรแขนขาในการท างาน ผู้หญิงใส่ผ้าถุงสีด า เสื้อด าแขนยาว แต่อยู่บ้านจะนิยมใส่เสื้อสีขาว 

 



  บ้านเรือนไทตาด แต่เดิมบ้านเรือนไทตาดในครั้งสมัยการตั้งบ้านเรือนใหม่ๆ ที่หมู่บ้านผึ้ง ตัว
เรือนจะมีลักษณะ 2 ชั้น ยกพ้ืนขึ้น คล้ายๆ บ้านเรือนอีสานทั่วไป ฝาและหลังคามุงด้วยไม้ แต่มี
ลักษณะเด่น ตรงหลังคามีกาแล หรือหน้าจั่วสูง ที่เป็นไม้ไขว้ และมีลวดลายดอก บางบ้านนิยมติด
กระจกขนาดเล็กบริเวณจั่วและถัดลงมาตรงหน้าจั่ว เพ่ือความ  สวยงาม เมื่อสะท้อนกับดวงพระ
อาทิตย์ บริเวณเชิงทรายและป้านลมจะหยักคล้ายฟันเลื่อย ที่ภาษาโบราณ เรียก “แข้วหมาตาย” 
ภายในตัวบ้านห้องนอนจะเรียกว่า “ห้องส้วม” ห้องนี้จะห้ามผู้เป็นเขยผ่านเข้าไป หากพ่อตา มายาย 
ไม่อนุญาต เพราเป็นห้องที่เอาผีแจไว้ หรือผีแม่ไว้ 

 
  ประเพณีการเลี้ยงผีใหญ่ ในการเลี้ยงผีของไทตาด จะมีประเพณีเลี้ยงที่เรียก กันว่า “เลี้ยง
ใหญ่” สามปีต่อหนึ่งครั้งที่ชุมชนบ้าน ผึ้ง โดยมีกวานจ้ าเป็นผู้น าในการสื่อสาร ระหว่างลูกหลานชาว
ตาดกับบรรพชน ซึ่งในงานนั้น กลุ่มชนชาวไทตาด ไม่ว่าจะอยู่ชุมชนใดจะต้องส่งเสบียงอาหาร หรือไม่
ก็รวบรวมเงินทองมาช่วย มีส่วนร่วมในการจัดเลี้ยง จัดพิธี ในประเพณีและพิธีกรรมดังกล่าว โดยกวาน
จา้จะเป็นคนสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับผีบรรพชน ในที่นี้หมายถึง “เจ้าผ้าขาวและผีเครือญาติอ่ืนๆ” 
 
1.2 การบรรยายในหัวข้อเรื่อง  สิทธิเด็ก   
  การบรรยายในหัวข้อเรื่อง  สิทธิเด็ก  โดย  นายชัยวิชิต  โกพลรัตน์  ต าแหน่ง  นักพัฒนา
สังคม  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก 4 
ประการ ได้แก่ 

  1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสันติภาพ และความ
ปลอดภัย 
          2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะ



โภชนาการที่เหมาะสม 
          3. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการท าร้าย การล่วงละเมิด การ
ละเลย การน าไปขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ 
และ 
          4. สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง ทุก ๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะต้อง
จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก คณะกรรมการชุดนี้ประจ าอยู่ที่
กรุงเจนีวา ท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละประเทศในการ
รับประกันสิทธิต่างๆ ของเด็กที่ระบุไว้ในอนุสัญญา 
            จากรายงานฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 3 และ 4) ของประเทศไทยที่จัดส่งให้
คณะกรรมการสิทธิเด็กเมื่อ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตว่า การด าเนินงานของ
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าหลายประการในส่วนของการร่างกฎหมายและจัดโครงสร้างของ
รัฐเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เด็กและปกป้องสิทธิของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ยังคงเน้นถึงความห่วงใยในหลายด้าน ได้แก่ 
            • การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ลี้ภัย 
            • การบังคับใช้กฎหมาย 
            • การก ากับดูแล และการเก็บข้อมูล 
            • งบประมาณของประเทศไทยในการท างานด้านเด็ก 
            • การพัฒนากลไกคุ้มครองและช่วยเหลื่อเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการถูกท าร้ายและ
ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ ทั้งที่เกิดในครอบครัวและนอกครอบครัว 
            • การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กทีขาดโอกาสที่สุด ได้แก่ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็ก
ผู้ลี้ภัย เด็กเร่ร่อน เด็กอพยพ เด็กยากจน เด็กท่ีกระท าผิด และเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ เด็กพิการ 
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 
            • อายุขั้นต่ าของเด็กที่ต้องรับโทษทางกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 10 ขวบในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นอายุที่ต่ าเกินไป 
            • ความเหลือมล้ า 

 
ส่วนที่ 2 ผลส าเร็จของโครงการ 

 
2.1 ผลส าเร็จของโครงการในเชิงปริมาณ 



 ในส่วนนี้ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประเมินผลความพึงพอใจจ าแนก
ตามจ านวนผู้ให้การประเมิน และ 2) การประเมินผลความพึงพอใจจ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับ
ความคิดเห็น และ 3) สรุปผลความพึงพอใจจ าแนกตามตัวชี้วัดของโครงการฯ มีรายละเอียดจ าแนก
ตามกิจกรรม ดังนี้  
 
  2.1.1 จ าแนกตามจ านวนผู้ให้การประเมิน 
  ผลการประเมิน พบว่า ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วน
ใหญ่พึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลง
ตัวอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 รองลงมา คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 88.33 ซึ่งโดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจกับกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้ค่อนข้างมาก ส่วนในด้านการ
อ านวยความสะดวก พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับบรรยากาศโดยรวมในระหว่างการ
บรรยายมีความเหมาะสม/น่าสนใจอาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดให้ระหว่างการบรรยายเพียงพอ
เหมาะสม และก าหนดการและระยะเวลาการบรรยายมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากันทั้ง 3 
ประเด็น คิดเป็นร้อยละ  88.33 และ พึงพอใจเกี่ยวกับก าหนดการชี้แจงท าความเข้าใจของคณะ
จัดการบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมฟังคิดเป็นร้อยละ 88.33 ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมบรรยายฯ 
ในครั้งนี้ คือ หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจถึงแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.33 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและการ
อ านวยความสะดวก) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 และเห็นว่าควรจะมีการจัดบรรยาย
ในลักษณะนี้ต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามจ านวนผู้ให้การประเมิน 
(คน) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา 
1. ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการบรรยายใน
ครั้งนี ้

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.6 
(3) 

88.33 
(53) 

8.07(4) 



2. วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ในประเด็นการบรรยาย 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

3 .  วิ ทยากรมี เทคนิคและวิ ธี การกระตุ้ น ให้ เกิ ด
บรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตาม 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

4. วิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและ
เนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

5. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก และการท ากิจกรรมในช่วงการบรรยายใน
ครั้งนี ้

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก 

1. สถานที่ในการจัดบรรยายมีความเหมาะสมกับ
จ านวนผู้เข้าร่วมรับฟัง 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

13.3 
(8) 

86.7 
(52) 

2. บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
เหมาะสม/น่าสนใจ 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

13.3 
(8) 

86.7 
(52) 

3. การชี้แจงท าความเข้าใจของคณะจัดการบรรยาย
ให้กับผู้เข้าร่วมฟัง 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

4. อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดให้ระหว่างการบรรยาย
เพียงพอ/เหมาะสม 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

13.3 
(8) 

86.7 
(52) 

5. ก าหนดการและระยะเวลาการบรรยายมีความ
เหมาะสม 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดย
ภาพรวมเป็นอย่างไร (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมและการอ านวยความสะดวก) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

13.3 
(8) 

86.7 
(52) 

4. หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจถึงแนว
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

5. ท่านคิดว่าควรจะมีการจัดโครงการฯ นี้ในลักษณะ
ต่อไป 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

10.0(6) 90.0 
(54) 

   
 

  3.1.2  จ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจ 



  เมื่อท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ตามเกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้และควร
ปรับปรุง โดยก าหนดค่าการแปลผลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 

๑) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก 

๒) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 – 4.50 หมายถึง  ดี 

๓) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

๔) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.51 – 2.50 หมายถึง  พอใช้ 
๕) ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.50 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก
การเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน “วิทยากร” ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญใน
ประเด็นการบรรยาย การมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตามและ
และสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว  อยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.74, 4.65 ตามล าดับ) ในด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 – 4.50 ทั้งหมด) โดยเฉพาะความพึง
พอใจในเรื่องบรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความเหมาะสม/น่าสนใจอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดให้ระหว่างการบรรยายเพียงพอ/เหมาะสม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.24) เช่นเดียวกัน ประเด็นที่คณะด าเนินงานโครงการฯ ต้องตระหนักและ
พิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานในครั้งต่อไป คือ สถานที่ในการจัดบรรยายยังไม่มีความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งขนาดของห้องบรรยายและบรรยากาศในระหว่างการบรรยายฯ 
เนื่องจากคับแคบและอากาศอบอ้าว/ไม่ถ่ายเท  
  ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมบรรยายฯ ในครั้งนี้ คือ หลังจากการบรรยาย
เสร็จสิ้นท่านเข้าใจถึงแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทตาด อยู่ในระดับมาก 88.33 (106) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
พึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วม
และการอ านวยความสะดวก) อยู่ในระดับมากที่สุด 88.33 (106) และเห็นว่าควรจะมีการจัดบรรยาย
ในลักษณะนี้ต่อไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 (106) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
20  
 
 



ตารางท่ี 20 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกตามค่าเฉลี่ยและระดับความ
พึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D 
การแปล

ผล 
อันดับ 

หมาย
เหตุ 

1. ด้านกระบวนการสัมมนา/เนื้อหา 

1. ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการบรรยายใน
ครั้งนี ้

4.32 0.53 ดี   

2. วิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญใน
ประเด็นการบรรยาย 

4.74 0.55 ดีมาก 1  

3. วิทยากรมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศ
ของการเรียนรู้/ติดตาม 

4.65 0.48 ดีมาก 3  

4. วิทยากรสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและ
เนื้อหาของการเรียนได้อย่างลงตัว 

460 0.48 ดีมาก 4  

5. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก และการท ากิจกรรมในช่วงการบรรยายใน
ครั้งนี ้

4.12 0.56 ดี   

2. ด้านการอ านวยความสะดวก 

1. สถานที่ในการจัดบรรยายมีความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

3.97 0.79 ดี   

2. บรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
เหมาะสม/น่าสนใจ 

4.26 0.77 ดี   

3. การชี้แจงท าความเข้าใจของคณะจัดการบรรยาย
ให้กับผู้เข้าร่วมฟัง 

4.02 0.48 ดี   

4. อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดให้ระหว่างการบรรยาย
เพียงพอ/เหมาะสม 

4.24 0.61 ดี   

5. ก าหนดการและระยะเวลาการบรรยายมีความ
เหมาะสม 

4.15 0.56 ดี   



ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D 
การแปล

ผล 
อันดับ 

หมาย
เหตุ 

3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดย
ภาพรวมเป็นอย่างไร (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมและการอ านวยความสะดวก) 

4.37 0.65 ดี   

4. หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นท่านเข้าใจถึงแนวทาง
สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทตาด 

4.26 0.53 ดี   

5. ท่านคิดว่าควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้อีก 4.66 0.48 ดีมาก 2  
 
  

3.1.3 จ าแนกตามตัวช้ีวัดของโครงการฯ 
  เมื่อท าการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวมจ าแนกตามเป้าหมายและ
ประเด็นตัวชี้วัดของโครงการฯ พบว่า ในด้านปริมาณจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่ก าหนดไว้จ านวน 120 คน  ส่วนด้านคุณภาพ
จากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 – 4.50) จากการประเมินค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานได้ 4.42 มากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 21   
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 21 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม จ าแนกตามตัวชี้วัดของโครงการฯ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ การบรรลุ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
-  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ 

 
คน 

ร้อยละ 

 
60 
100 

 
- ส ารวจ 
- ส ารวจ 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบสอบถาม 

 
√ 



เชิงคุณภาพ 
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
4.42 จาก
คะแนน

เต็ม 5.00 

 
- ส ารวจ 

 
- แบบสอบถาม 

 
√ 
 

- ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1 .  เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ

ได้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

สิทธิเด็กและการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในชุมชน 

2. เพื่อบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจยัและ
การท านุศลิปวัฒนธรรมของ
คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
 
    

3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนระหว่างคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ผึ้ง 

 
คน 
 

 
 
 
รายวิชา
และ
รายงาน
วิจัย 
 
 
 
 
เครือ 
ข่าย 

 
60  คน 

 
 
 
 

2 
รายวิชา 

และ
รายงาน
การวิจัย 

 
 
 

1 
เครือข่าย 

 
การบรรยายและ การ
ระดมความคดิเห็น 

 
 
 

รายงานโครงการ 
ผลงานวิจัย 1 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 
การจัดเวทสีร้างความ

ร่วมมือ 

 
ใบงานความรู ้

และMind mapping 
 
 
 

มคอ. 3 
และ มคอ. 5 

และ 
รูปเลม่รายงานวิจยัฉบับ

สมบูรณ ์
 
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 

บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ



ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน  เพ่ือบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะ      
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ้ง ซึ่งในส่วนนี้จะได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. สรุปผล 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562” มีระยะเวลาการด าเนินโครงการในวันที่  วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 60 คน 
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่ก าหนดไว้จ านวน 60 คน  ส่วนด้านคุณภาพจากการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   
3.51 – 4.50) จากการประเมินค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานได้ 4.42 มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  

  จากการผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมบรรยายฯ ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจรายประเด็น พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นและระดับพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการบรรยายโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 60คน ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้าน “วิทยากร” 
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในประเด็นการบรรยาย การมีเทคนิคและวิธีการกระตุ้นให้
เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้/ติดตามและและสามารถเชื่อมโยงประเด็นบรรยายและเนื้อหาของการ
เรียนได้อย่างลงตัว อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.74, 4.65 ตามล าดับ) ในด้านการอ านวยความ
สะดวก พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51 – 
4.50 ทั้งหมด) โดยเฉพาะความพึงพอใจในเรื่องบรรยากาศโดยรวมในระหว่างการบรรยายมีความ
เหมาะสม/น่าสนใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมา คือ อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดให้
ระหว่างการบรรยายเพียงพอ/เหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.24) เช่นเดียวกัน ประเด็นที่คณะ
ด าเนินงานโครงการฯ ต้องตระหนักและพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานในครั้งต่อไป คือ 
สถานที่ในการจัดบรรยายยังไม่มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งขนาดของห้องบรรยาย  
  ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมบรรยายฯ ในครั้งนี้ คือ หลังจากการบรรยาย
เสร็จสิ้นท่านเข้าใจถึงแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทตาด อยู่ในระดับมาก 88.33 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 พึง
พอใจต่อกระบวนการจัดบรรยายโดยภาพรวม (ด้านเนื้อหา เทคนิค กระบวนการ การมีส่วนร่วมและ



การอ านวยความสะดวก) อยู่ในระดับมากที่สุด 88.33 และเห็นว่าควรจะมีการจัดบรรยายในลักษณะนี้
ต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาสู่
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

   
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะจากการ
จัดในครั้งนี้ และ 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดในครั้งต่อไป ดังนี้   
 

 2.1 ข้อเสนอแนะจากการจัดในครั้งนี้ 
  1) วิทยากรบรรยายมีการเตรียมการมาดี เนื้อหาครอบคลุมและตรงประเด็น กระชับ
และมีสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดี  
  2) กิจกรรมโครงการเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงอยากให้จัดโครงการลักษณะนี้
ต่อเนื่องอีก และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กับทุกช่วงวัยให้เข้ามามีส่วนร่วม  
   
                                            

 2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดในครั้งต่อไป 
  1) ควรเพิ่มระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
  2) ควรสนับสนุนการด าเนินงานและมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ภาพประกอบการด าเนินโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกภาพพิธีเปิดร่วมกับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 

 

  การแสดงวัฒนธรรมไทตาด 



 

ร่วมบันทึกภาพกับผู้ท าการแสดงวัฒนธรรมไทตาด 

 
การบรรยายหัวข้อเร่ืองวัฒนธรรมไทตาด  โดย  คุณครูสมพงษ์  แก้วมะ 



 
ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 

 
 

 
การบรรยายหัวข้อเร่ืองสิทธิเด็ก  โดย  นายชัยวิชิต  โกพลรัตน์ 



 

 
กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ 

 

 
การระดมความเห็นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทตาด 

 



1 
 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรส์ู่สังคม  
กิจกรรม 

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย 
 
 

 
 

 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ปีงบประมาณ 2563 

 

 



2 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาราช  
ควาย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  9 มกราคม 2563 และวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราช  
ควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ 1) เพ่ิมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย 2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม และ 3) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการดังนี้ 

1. การส่งเสริมคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผู้สูงอายุให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  
 ก่อนด าเนินโครงการผู้สูงอายุยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ โดยมีความเข้าใจว่าการมาโรงเรียนผู้สูงอายุ คือการมานั่งเรียนและรับความรู้จากครูผู้สอน ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย แต่หลังจากทีมอาจารย์สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามาท ากิจกรรมบริการวิชาการโดยท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุทราบ และจ าลองห้องเรียนส าหรับผู้สูงอายุ โดยพาท ากิจกรรมต่างๆที่ เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เพราะผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสูง จะมีการ
ปรับตัวได้ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความสามารถและมีศักดิ์ศรี 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่าการมาโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ใช่การมานั่งเรียน แต่เป็นการ
เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมทีก่ าหนดขึ้นมา โดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 

2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชา
หลักรัฐประศาสนศาสตร์ มาร่วมด าเนินกิจกรรม เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่
เหมาะสมให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย พบว่ากิจกรรมที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชนนาราชควาย สรุปได้ 3 ประเด็นหลักคือ 

2.1 การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุในด้าน กาย ใจ และปัญญา เน้นกิจกรรมการออกก าลัง
กายท่ีเหมาะสมกับวัย  

2.2 กิจกรรมการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ที่เหมาะสมกับวัย โดยอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน เช่น การฝึกอาชีพ เช่น การสานหวด การท าดอกไม้จันทน์ การท ากระเป๋าสานจากซอง
กาแฟ และการท าขนมเป็นต้น 

2.3 การใช้แนวคิดโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่คัดผู้สูงอายุที่มีทักษะด้านต่างๆมารวมกัน และเปิดให้
ลูกหลานมาสานต่อ มาศึกษาเรียนรู้จากผู้สูงอายุ  
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย  

 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล, อสม., องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย และครอบครัวผู้สูงอายุ ท าให้เกิดความ
ผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เล็งเห็นคุณค่า ศักยภาพ และความส าคัญ
ของผู้สูงอายุมากข้ึน จึงเกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุที่ก าลังด าเนินการ
จัดตั้งอยู่ในต าบลนาราชควาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
  นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวคิดที่ว่า "ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง" และ
ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องท า
กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ ์และออกก าลังกาย  
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ค าน า 

  รายงานฉบับนี้ เป็นสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่
สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย โดยมีเนื้อหารายละเอียดประกอบด้วย   
บทน า แผนงานและวิธีด าเนินโครงการ ผลการด าเนินโครงการ  สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์  และ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการจนบรรลุผลส าเร็จ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท า ขออภัยมา ณ ที่นี ้
 
 
 

        จัดท าโดย   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                                                                                    มหาวิทยาลัยนครพนม 

                                                                                   มกราคม 2563 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
จังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน

กว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจังหวัดนครพนมมีจ านวนผู้สูงอายุมากถึง 89,682 คน จากจ านวน
ประชากรทั้งหมดของจังหวัดนครพนม จ านวน 715,399 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน,2558) ผลมาจาก
อัตราการเกิดท่ีลดลงและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และการที่ผู้สูงอายุมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้รัฐต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุสูงขึ้น และครอบครัวต้องแบก
รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้นก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
รายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื่อรังต่างๆ ความ
พิการหรือทุพพลภาพตามมาจากอายุที่เพ่ิมมากขึ้น สถานการณ์ของผู้สูงอายุจึงน่าวิตก  ท าให้จังหวัดนครพนม
มีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม และสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการจัดตั้งอยู่ 8 แห่ง คือ 1. ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก 2. ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม 3. 
ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 4. ต าบลหนองสังข์ อ าเภอนาแก 5. ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร 6. ต าบลนา
หว้า อ าเภอนาหว้า 7. ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก และ 8. ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง  

แต่การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะส าเร็จและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้นั้นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนควบคู่ไปกับมาตรการอ่ืนๆของรัฐ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลสาธารณสุขประจ าต าบล 
วัดและท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึ่ง
เป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ตนเอง และชุมชน ให้ประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มี
ศักดิ์ศรี และมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จากความส าคัญดังกล่าว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึง
ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเบื้องต้น โดยเลือกพ้ืนที่ต าบลนาราชควายที่มี
พ้ืนที่อยู่ติดกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลนาราชควายขึ้นมา โดยปัจจุบันต าบลนาราชควายอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมมีจ านวนประชากร
ทั้งหมด 7,535 คนเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 827 คน มากกว่า ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของต าบล 
จากการลงพ้ืนที่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงเจ็บป่วยบ่อย มักมีความกังวล
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ถึงอนาคตกลัวการถูกทอดทิ้งเมื่อชราภาพ ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่ท างานได้ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและ
ครอบครัวมีฐานะยากจน 

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงเน้นตอบโจทย์เพ่ือ
แก้ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลนาราชควายจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่
สังคม ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราช ควาย โดยการยึดหลักการ
พ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วม การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและท าให้
ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลนาราชควายสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย  
2) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

นาราชควาย  
 

1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย จ านวน 80 คน 
2) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 40 คน 
3) เครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ต าบลนาราช  ควาย 

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รพ.สต., คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 คน 
 

1.3 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
การด าเนินโครงการ มีระยะเวลา 2 วัน วันที่ 9 มกราคม 2563 – วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีที่ เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้ส าเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควายมีศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

กับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแท้จริง 
3) ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้สึกตนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 

และศักยภาพ น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
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บทที่ 2 
แผนงาน วิธีด าเนินโครงการ 

 

2.1 ขั้นตอนการเตรียมการด าเนินการ 
2.1.1   ขออนุมัติโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ 
2.1.2   หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ด าเนินโครงการตามรายการต่อไปนี้  

     1) วางแผนกับคณะท างานในการด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
แบ่งงานความรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้กับคณะท างาน  

     2) จัดท าก าหนดการโครงการบริการวิชาการ  
 3) ประสานงาน กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย ในการด าเนินการจัดโครงการบริการ

วิชาการฯ เพ่ือเตรียมผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ตัวแทน อสม. และตัวแทนจาก รพ.สต. เข้าร่วมโครงการฯ 
               4) ติดต่อวิทยากรมาบรรยาย จ านวน 4 ท่าน  เพ่ือมาบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 
               5) จัดท าแบบประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการ  

     6) จัดเตรียมรายละเอียดด้านการเงินเพ่ือด าเนินโครงการฯตามงบประมาณท่ีได้รับ 

     7)  จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิด/กล่าวปิด พร้อมท าหนังสือเชิญประธาน โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาราชควาย เป็นประธานกล่าวเปิด และคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวปิด 
 

2.2 ขั้นตอนระหว่างด าเนินการ 

            2.2.1 ตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการจัดโครงการ 

  2.2.2 ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 
วัน - เวลา  กิจกรรม 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 
เวลา 08.00 – 9.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 09.00 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
เวลา 09.30 –10.00 น. พิธีเปิด โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย 
เวลา 10.00 –12.00 น. บรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายส าหรับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้และเข้าถึง

สิทธิและสวัสดิการของตนเองในด้านกฎหมาย สุขภาพและสังคม 
เวลา 12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 –15.00 น. บรรยายให้ความรู้ด้านภาษาพาสนุก 
เวลา 15.00 –16.00 น. เวทีระดมสมองความคาดหวัง ความต้องการและแนวทางการขับเคลื่อน

โรงเรียนผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุ, ตัวแทน รพ.สต., ตัวแทน อสม., ตัวแทน 
อบต.นาราชควาย และผู้น าชุมชน 
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วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 
เวลา 08.00 – 9.00 น. ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
เวลา 09.00 – 10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม 
เวลา 10.00 –12.00 น. บรรยายความรู้ เรื่อง การฝึกอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เวลา 12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 –15.00 น. บรรยายและสาธิต เรื่อง “การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ”  
เวลา 15.00 –16.00 น. สันทนาการผ่อนคลาย 
เวลา 16.00 –16.30 น. กล่าวปิดโดย คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 

2.2.3 แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินผลการจัดโครงการฯ 
2.2.4 หลังจากจบโครงการคณะผู้ด าเนินโครงการร่วมท า After Action Review (AAR) เพ่ือทบทวน

วิธีการท างานว่าโครงการที่ท าอะไรที่คิดว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราได้วางไว้ และอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ และจะสามารถด าเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร หากสามารถต่อยอดจาก
สิ่งที่ท าเราจะท าสิ่งใดต่อไป 

 
2.3 ขั้นตอนหลังการด าเนินการ/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1 สรุปและรายงานผล  
     1) จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ และบันทึกรายงานค่าใช้จ่ายพร้อมส่งคืนเงินยืม 
              2) น าแบบประเมินผลโครงการมาวิเคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและใช้การบรรยายข้อมูลและสรุป 
     3) จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ เพ่ือเสนอให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาราชควายใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุและเป็นแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุจากภาคีที่เก่ียวข้องอย่างมีส่วนร่วม 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

3.1 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการจัดโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย แบ่งผลการด าเนินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย 
 จากการท ากิจกรรมบริการวิชาการและจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุจ านวนหลายท่าน พบว่า ผู้สูงอายุยัง
ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีความเข้าใจว่าการมาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ คือการมานั่งเรียนและรับความรู้จากครูผู้สอน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย แต่หลังจากทีมอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามาท ากิจกรรมบริการวิชาการโดยท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุทราบ และจ าลองห้องเรียนส าหรับผู้สูงอายุขึ้น โดยพาท ากิจกรรมสาน
สัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม บรรยายความรู้ เรื่อง กฎหมายส าหรับผู้สูงวัย เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับรู้และ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของตนเองในด้านกฎหมาย สุขภาพและสังคม  กิจกรรมบรรยายเสริมทักษะ 
“ภาษาอังกฤษอย่างง่ายส าหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมร าวงล่ าลาสามัคคีคนสองวัยใจเดียวกัน รวมถึงกิจกรรม
สันทนาการระหว่างวัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เพราะผู้สูงอายุ
ที่มีกิจกรรมสูง จะมีการปรับตัวได้ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ท า ให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มี
ความสามารถและมีศักดิ์ศรี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจว่าการมาโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ใช่
การมานั่งเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นมา โดยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 

 โดยการสะท้อนความรู้สึกหลังจบโครงการ ของ นายสนอง วิเศษ อายุ 68 ปี ว่า “รู้สึกดีใจภูมิใจ
และสนุกที่ได้ร่วมโครงการฯ ขอให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้จัดอีก ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ได้เข้าใจค าว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ว่าไม่ใช่เป็นการมานั่งเรียนหนังสือแต่เป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน” ส่วนนางพิกุล นวลทนงศรี อายุ 65 ปี กล่าวว่า “ เป็นโครงการดีที่เลือกผู้สูงอายุจาก 
อบต.นาราชควาย ในการจัดโครงการ ได้มาแลกเปลี่ยนพบปะผู้สูงอายุด้วยกัน พูดคุยกันในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
อยากให้มีการจัด เดือนละครั้งหรือ 6 เดือนครั้ง เพ่ือที่จะให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันบ่อยขึ้น” ส าหรับตัวแทน
จาก อสม. นางรัชนี วะชุม กล่าวว่า “อยากให้มหาวิทยาลัยนครพนมมาจัดโครงการอีก เดือนละครั้ง และเข้า
มาช่วยเหลือในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ การท ากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ อยากให้จัดโครงการดี ๆ 
แบบนี้อีกตลอด” และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย นางสาววิมลรัตน์ วงค์หนายโกฏ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย กล่าวว่า “ ดีใจที่ทางคณะผู้จัด
โครงการได้เลือกและมาจัดโครงการที่ อบต.นาราชควาย ท าให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงการท ากิจกรรมร่วมกัน 
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และอยากให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือน าไปสอน
ลูกหลานต่อไปในอนาคต” 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 จากการที่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
มาร่วมด าเนินกิจกรรมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เหมาะสม
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย ในกิจกรรมเวทีระดมสมองความคาดหวัง ความต้องการและแนว
ทางการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุ, ตัวแทน รพ.สต., ตัวแทน อสม., ตัวแทน อบต.นาราชควาย 
และผู้น าชุมชน สามารถสรุปกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชน
นาราชควายได้ใน 3 ประเด็นหลักคือ 
 1. การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุในด้าน กาย ใจ และปัญญา เน้นกิจกรรมการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย เช่น 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายผ่านการออกก าลังกาย ได้แก่ ร าวงพ้ืนบ้าน ร าวงย้อนยุค        
เต้นแอโรบิค ลีลาศ กายบริหารเป็นต้น  

1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย ช่องปาก และความสะอาดของผู้สูงอายุ การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การสร้างเสน่ห์ของผู้สูงวัย เป็นต้น 

1.3 กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงร่วมสมัย หัวเราะบ าบัด ดนตรีบ าบัด ศิลปะ
บ าบัด เป็นต้น 

1.4 การจัดเวทีพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ  
 

2. กิจกรรมการรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ที่เหมาะสมกับวัย โดยอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
เช่น การฝึกอาชีพ เช่น การสานหวด การท าดอกไม้จันทน์ การท ากระเป๋าสานจากซองกาแฟ และการท าขนม
เป็นต้น 

 

3. การใช้แนวคิดโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่คัดผู้สูงอายุที่มีทักษะด้านต่างๆมารวมกัน และเปิดให้
ลูกหลานมาสานต่อ มาศึกษาเรียนรู้จากผู้สูงอายุ เช่น 

3.1 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและคนวัยอ่ืน เช่น อุ้ยสอนหลาน เป็นต้น 
3.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุ ซึ่ง

เป็นความรู้ที่มีคุณค่า ชุมชนควรน ามาเรียนรู้และสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย  

 จากการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย พบว่า การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล, อสม., องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย และ
ครอบครัวผู้สูงอายุ ท าให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เล็งเห็น
คุณค่า ศักยภาพ และความส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น จึงเกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน
โรงเรียนผู้สูงอายุที่ก าลังด าเนินการจัดตั้งอยู่ในต าบลนาราชควาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีพ้ืนที่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือ
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
   นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความเห็นร่วมกันว่า การด าเนินการภายใต้โรงเรียน
ผู้สูงอายุต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวคิดที่ว่า "ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
สร้าง" และต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุด
คือ ต้องท ากิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ ์และออกก าลังกาย  
 

บทบาทของภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ มีดังนี้ 
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ บทบาทภาคีที่เกี่ยวข้อง 

- โรงพยาบาลส่ งเสริมสาธารณสุขประจ าต าบล           
นาราชควาย 
- อสม. 
- ชุมชน 

-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สู งอายุที่ เป็น
รูปธรรมสามารถจับต้องได้  เช่น โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่  
- กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย -สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานที่  การ
ประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
-เตรียมพร้อมของข้อมูล 

ผู้สูงอายุและครอบครัว เรียนรู้เข้าใจ ดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้สุขทั้งกายและใจ 
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3.2 รายละเอียดงบประมาณ 
วันที่ 9 มกราคม 2563 

งบประมาณเงินแผ่นดิน  
 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 หมวดงบ อุดหนุน  
 งบประมาณ       19,600  (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)    

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน  

2 คน * 500 * 2 ชม. 
130 คน x 60 บาท x 1 มื้อ 

2,000 
7,800 

 

รวม 9,800  

 
งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา 

 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 หมวดงบ ด าเนินงาน  
 งบประมาณ       10,080  (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)    

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าอาหารว่าง  130 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 5,200  

รวม 5,200  

 
วันที่ 16 มกราคม 2563 

งบประมาณเงินแผ่นดิน  
 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 หมวดงบ อุดหนุน  
 งบประมาณ       19,600  (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)    

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน  

2 คน * 500 * 2 ชม. 
130 คน x 60 บาท x 1 มื้อ 

2,000 
7,800 

 

รวม 9,800  
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งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา 
 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 หมวดงบ ด าเนินงาน  
 งบประมาณ       10,080  (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)    

รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

- ค่าอาหารว่าง  122 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 4,880  

รวม 4,880  

 
 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
130 คน 

ส ารวจ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯจ านวน 130 คน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

ส ารวจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ  โดยภาพรวม มีค่ า
คะแนนเฉลี่ย 4.80 

3 . เกิ ด ภ า คี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ก า ร
ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้ส าเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ส ารวจ มีภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้ส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
- รพ.สต. 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย 
- ผู้น าชุมชน 
- คนในชุมชน 
- ผู้สูงอายุและครอบครัว 
- อสม. 

4 . อ งค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น
สามารถจัดท าโครงการและกิจกรรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เป็นประโยชน์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน  

การระดมสมอง ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีการด าเนินการ
ในโรงเรียนของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 
1)ด้านส่งเสริมสุขภาพร่างการ 2)ด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้สู งอายุ  3)ด้านการส่งเสริ ม
สวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 4)ด้าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่ 5) ด้านการ
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
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5. ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี  รู้สึกตนมี
คุณ ค่ า  ศั กดิ์ ศ รี  และศั กยภาพ  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การสัมภาษณ์ - จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุหลังจบโครงการ 
พบว่าผู้สูงอายุรู้สึกดีที่ได้ร่วมโครงการฯ ขอให้มี
โครงการดี ๆ แบบนี้อีกที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ได้รู้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ใช่
เป็ นการมานั่ ง เรียนหนั งสื อแต่ เป็ นการมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  ท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน และอยากให้มีการจัด
โครงการแบบนี้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
- ผู้สูงอายุเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนผู้สูงอายุมากขึ้น และมีผู้สมัครเข้า
โรงเรียนผู้สูงอายุนาราชควายเพิ่มมากขึ้น 

 

3.4 ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลนาราชควาย 

รายการ/ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. แปลผล 
ด้านกระบวนการ 
1. จุดมุ่งหมายของการจัดงาน 4.75 0.67 มากที่สุด 
2. ก าหนดการจัดงาน 4.11 0.65 มาก 
3. ระยะเวลาในการจัดงาน 4.85 0.83 มากที่สุด 
4. สถานที่ในการจัดงาน 4.29 0.54 มาก 
5. เอกสารประกอบการจัดงาน 4.52 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.64 มาก 
ด้านบุคลากรด าเนินงาน และวิทยากร 
6. การด าเนินกิจกรรม 4.59 0.50 มากที่สุด 
7. การอธิบายให้ข้อมูล  4.64 0.49 มากที่สุด 
8. การตอบค าถาม 4.09 0.21 มาก 

รวม 4.44 0.32 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการทางวิชาการ 
9. ความสอดคล้องของหัวข้อกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 4.60 0.50 มากที่สุด 
10. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 4.68 0.48 มากที่สุด 
11. ความทันสมัยของเนื้อหาที่จัดงาน 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
12. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงาน 4.55 0.60 มากที่สุด 
13. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.55 0.51 มากที่สุด 
14. การอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม 4.61 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.53 มากที่สุด 
รวม 3 ด้าน 4.51 0.43 มากที่สุด 
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  จากตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการทางวิชาการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 และด้านบุคลากรด าเนินงาน และวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 
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บทที่ 4 
สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

 

4.1 สรุปผลและการประเมินความส าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ประเมินความส าเร็จ 
บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราช 
ควาย 
 
 
 
 

1.ผู้สูงอายุรู้สึกดีที่ได้ร่วมโครงการฯ ขอให้มี
โครงการดี ๆ แบบนี้ อีกที่ ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สิ่ งต่ าง ๆ  ร่วมกัน  ได้ รู้ ว่ าโรงเรียน
ผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นการมานั่งเรียนหนังสือแต่เป็น
การมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน และอยากให้มีการจัด
โครงการแบบนี้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
2. ผู้สูงอายุเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนผู้สูงอายุมากขึ้น และมีผู้สมัครเข้า
โรงเรียนผู้สูงอายุนาราชควายเพิ่มมากขึ้น 

 

 

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีการด าเนินการ
ในโรงเรียนของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
คือ 1)ด้านส่งเสริมสุขภาพร่างการ 2)ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 3)ด้านการ
ส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 
4) ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่    
5) ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงาน
ท าของผู้สูงอายุ 

 

 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริการวิช าการ ในการ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลนาราชควาย  
 
 

มีภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้ส าเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
- รพ.สต. 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย 
- ผู้น าชุมชน 
- คนในชุมชน 
- ผู้สูงอายุและครอบครัว 
- อสม. 
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4.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของตนเองที่ต้องส่งเสริมผู้สูงอายุ และ

ยังไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงไม่มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้สูงอายุ  

2. ด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจั ด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลายบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนได้ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการระหว่างการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 
 2. ควรท าโครงการบริการวิชาการที่สร้างความยั่งยืนให้เกิดในชุมชน และเป็นโครงการที่สามารถเป็น
ต้นแบบน าไปขยายสู่ชุมชนอ่ืนได้ 
 3. ควรน าข้อมูลที่ได้จากการบริการวิชาการไปต่อยอดสู่งานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการ
และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม  
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลนาราชควาย 

 
ตอนที่ 1 โปรดท าเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของตัวท่าน 

1. เพศ 
(  ) 1. ชาย     (  ) 2. หญิง 

2. อายุ 
(  ) 1. ต่ ากว่า 30 ปี           (  ) 2.  31 - 40 ปี  (  ) 3. 41 - 50 ปี  
(  ) 4. 51 – 60 ปี                  (  ) 5. 61 - 70 ปี (  ) 5. 71 ปีขึ้นไป  

 
ตอนที่ 2 โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

 
ล าดับที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ด้านกระบวนการ 
1. จุดมุ่งหมายของการจัดงาน      
2. ก าหนดการจัดงาน      
3. ระยะเวลาในการจัดงาน      
4. สถานที่ในการจัดงาน      
5. เอกสารประกอบการจัดงาน      

2. ด้านบุคลากรด าเนินงาน และวิทยากร 
6. การด าเนินกิจกรรม      
7.  การอธิบายให้ข้อมูล       
8. การตอบค าถาม      

3. ด้านคุณภาพการให้บริการวิชาการทางวิชาการ 
11. ความสอดคล้องของหัวข้อกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน      

12. ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน      

13. ความทันสมัยของเนื้อหาที่จัดงาน      

14. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงาน      

15. 13. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      

16. 14. การอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม      
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รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ หัวหน้าโครงการฯ 
       โทรศัพท0์8-2302-1918  
       โทรสาร 0-4258-7100 
       E-mailAddress: jimlim66@hotmail.com 
   2. ดร.กชกร  เดชะค าภู  ผู้ร่วมโครงการฯ 
       โทรศัพท์ 08-7858-6318  
       โทรสาร 0-4258-7100 
       E-mailAddress:  
   3. อาจารย์กาญจน  ศาลปรีชา ผู้ร่วมโครงการฯ 
       โทรศัพท์ 09-9465-9471  
       โทรสาร 0-4258-7100 
       E-mailAddress: - 

4. ดร.ส าราญ วิเศษ  ผู้ร่วมโครงการฯ 
       โทรศัพท์ 08-6231-2544  
       โทรสาร 0-4258-7100 
       E-mailAddress: - 
   5. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช ผู้ร่วมโครงการฯ 
       โทรศัพท์ 09-2723-8285  
       โทรสาร 0-4258-7100 
       E-mailAddress: - 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดบัปริญญาตรี:  

การจัดกระบวนการเรยีนรู้และสื่อการเรียนรูข้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
บ้านกุดฉิม ต าบลกุดฉมิ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

คณะวิจัย 
 
 
 

นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาล ี หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม 
ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพ่ือบริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2) เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายวิชา 30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และรายวิชา 30111203 
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย รายวิชา 
30118310 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว และรายวิชา 30118308 โบราณคดีใน
ประเทศไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย รายวิชา 30117320 การสิ่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
สาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย รายวิชา30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 และ 3) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริการวิชาการกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเปูาหมายหลักคือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจต่อท้องถิ่น บ่มเพาะจิตอาสาและจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับรูปแบบของการด าเนินงานเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิด ดังนี้ 
1) แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 3) แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 4) แนวคิดการจัดท า
สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ และ 5) แนวคิดการมีส่วนร่วม พ้ืนทีด่ าเนินงาน คือ ชุมชนบ้านกุดฉิม 
ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

ในการด าเนินงานครั้งนี้เพ่ือให้เกิดการต่อยอดจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะท างานและเป็น
การบูรณาการกับโจทย์ของแหล่งทุนในลักษณะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม และยัง
สามารถด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นฐานในการหนุนเสริมการศึกษา
ของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย ผลการ
ด าเนินงานได้มีการถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกับครู นักเรียนและชุมชน โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งน ามาสู่การออกแบบกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ คือ  1) กิจกรรมเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ฐานเรียนรู้ คือ 1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและ
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน” โดย 
คณาจารย์สาขานิติศาสตร์ 1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  2) กิจกรรม
จัดท านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 

 
ค าส าคัญ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, วัฒนธรรมชุมชน, การมสี่วนร่วม, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล   

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าได้มีความพยายามในการเคลื่อนไหวทั้งที่มาจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างๆ เพ่ือท าการศึกษาและทดลองกิจกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทางเลือกขึ้นมาในรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งนี้โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตร (Extra- Curricular Activities) ซี่งในปัจจุบันก าลังได้รับความสนใจมากขึ้นโดยปรากฏในรูปแบบต่างๆ 
เช่น หลักสูตรท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐ ดังปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ที่ระบุว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอ
ศิลป์ ...แหล่งข้อมูลและแห่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” รวมทั้งในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37 (2) ยังระบุให้มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย  

อนึ่ง การเคลื่อนไหวทางสังคมดังกล่าวข้างต้นนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สังคมด้วย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของพิพิธภัณฑ์ในสังคมไทยนั้นได้เ ริ่มชัดขึ้นตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับวิกฤติความทันสมัย (Crisis of Modernity) อัน
เกิดมาจากกระบวนการสร้างความทันสมัย (Modernization) โดยด าเนินการควบคู่กันไปกับวาทกรรมการ
พัฒนา โดยเฉพาะภายหลังการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกถึงฉบับที่สามเป็นต้นมา (พ.ศ. 
2504-2519) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท าให้เกิดความล้าทางวัฒนธรรม (Cultural Lag) ที่
ตามไม่ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไร้ดุลยภาพ กอปรกับในระยะหลังยังมีกระแส
ความตื่นตระหนกต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดความกลัวที่จะถูกครอบง า โดยเฉพาะผ่านการท าให้เป็นแบบ
ตะวันตก (westernization) และการรุกของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) ผ่านเศรษฐกิจตลาดเสรี 
และส่งผลให้หลายกลุ่มวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เกิดความไม่มั่นใจในตัวตนและห่วงกังวลเมื่อปะทะกับวัฒนธรรม
ใหม่ๆ จนกลายเป็นวิกฤตอัตลักษณ์ (Crisis of Identity) และน าไปสู่การแสดงออกและเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่างๆโดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเองขึ้นมา ซึ่งการด าเนินงาน
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นการแสดงของพลังท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมและค่อนข้างได้รับความนิยม
มากที่สุด  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานั้นกลับพบว่ามีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังจ ากัดบทบาทและการด าเนินงาน
อยู่ในกระบวนทัศน์ที่มองพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดง “วัตถุ” ที่แปลก หายาก หรือบรรดา
สิ่งของล้ าค่า สวยงามต่างๆเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) โดยเฉพาะการเป็นแหล่งสะสม “ของ
เก่า” ที่สะท้อนถึงส านึกของการโหยหาอดีต(Nostalgia) และความทรงจ าที่ไม่อาจหวนคืน นอกจากนี้ยังขาด
เทคนิคการน าเสนอและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างส านึกการเป็นเจ้าของ ไม่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คนในท้องถิ่น ท าให้ขาดพลังในการการ
อธิบายและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่หยุดนิ่ง ไม่มีชีวิตชีวา 
ห่างไกลจากชีวิตประจ าวันของคน อันน าไปสู่ความไม่สนใจของชุมชนที่จะให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ
ตามมา ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนน าไปสู่การล้มสลายของ
พิพิธภัณฑ์ในท้ายที่สุด 
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ส าหรับในกรณีของต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีความรุ่มรวยของทุนทางวัฒนธรรม
หลายประการ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งขุด
พบบริเวณที่นาของนายกอนิล ไชยยงค์ ใกล้ห้วยเซือม บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งแหล่ง
โบราณคดีที่มีอายุในช่วงสมัยต่างๆกระจายตัวอยู่โดยรอบชุมชน และที่ผ่านมาส านักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
ได้เข้ามาด าเนินการขุดค้นและศึกษาตีความ รวมทั้งได้มอบโบราณวัตถุบางส่วนให้กับชุมชน ซึ่งก่อนหน้านั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิมได้น ามาจัดแสดงชั่วคราวที่ใต้ถุนอาคารส านักงานฯระหว่างรออาคารถาวรสร้าง
เสร็จ ซึ่งบัดนี้การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดแสดงวัตถุและเนื้อหา 
กอปรกับปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรม (ส าหรับปริญญา
ตรี) เรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านกุดฉิมอ
ย่างมีส่วนร่วม” ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 2561) เรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือจัดท า
เนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม” ปีที่ 3(ปีงบประมาณ 2562) 
เรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพการศึกษาโดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นฐาน” 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งเพ่ือเป็นการหนุนเสริมให้การ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวาและมีศักยภาพ จึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุนด้านความรู้และเทคนิคที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดท าเนื้อหาการจัดแสดงและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางเลือกแห่งหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนและรักษาสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งอาจ
สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาชุมชนในมิติอ่ืนๆต่อไปได้ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจั ยและการท านุศิลปวัฒนธรรม (ส าหรับปริญญาตรี) ปีที่  3 
(ปีงบประมาณ 2563) เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม 
ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ   

1) เพ่ือบริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
2) เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุ

ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายวิชา
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และรายวิชา 30111203 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด สาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย รายวิชา 30118310 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว และรายวิชา 30118308 โบราณคดีในประเทศไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย รายวิชา 30117320 การสิ่อสารระหว่างวัฒนธรรม และสาขาวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย รายวิชา
30119316 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 

3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
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3. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
1) จ านวนนักศึกษาของสาขา/เรียนรายวิชาที่ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ทั้ง 4 สาขาวิชา (สาขา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาขานิติศาสตร์ สาขาภาษาจีนและสาขาภาษาอังกฤษ) เข้าร่วม
จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน 
   2) จ านวนผู้เข้าร่วม (ชุมชน) โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10 คน 
  3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือของการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 1 เครือขา่ย 
   4) ได้นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 
   5) ได้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม จ านวน 2 กิจกรรม 
   6) ได้งานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง 

7) บูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 วิชา 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมและพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562-กันยายน 2563  
 

6. แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประสานงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ชุมชนและ
โรงเรียนในพื้นที่เพ่ือก าหนดและ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้  

            

2. ด าเนินการบริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจยัและการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
2.1 บรรยายความส าคญัของ
การจัดการประวตัิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
2.2 บรรยายกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและ
โบราณวัตถ ุ
2.3 อบรมเชิงปฏิบตัิการยุว
มัคคุเทศก์ด้านภาษาอังกฤษ 
2.4 อบรมเชิงปฏิบตัิการยุว
มัคคุเทศก์ด้านภาษาจีน 
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2.5 จัดท านิทรรศการเพื่อจัด
แสดงในพิพิธภัณฑฯ์ 
3. ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อถอดบทเรยีน
ส าหรับวางแผนต่อยอดใน
ปีงบประมาณต่อไป 

            

 
7.  งบประมาณ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    งบประมาณแผ่นดิน    งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
  แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
  หมวดงบ  อุดหนุน  
  งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วย ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

เชิงปริมาณ 
1) จ านวนเข้าร่วมของนักศึกษาของสาขาหรือเรียน
รายวิชาที่ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ฯ  
2) จ านวนผู้เข้าร่วม (ชุมชน) โครงการฯ  
3) จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดจากบูรณาการกับการเรียนการ
สอน บริการวิชาการและท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม  
4) จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉมิ 
อย่างมีส่วนร่วม  
5) จ านวนวิชาที่ได้รับการบรูณาการเข้ากับโครงการฯ  
6) จ านวนสื่อการเรยีนรู้(นิทรรศการ)ของพิพิธภัณฑ์บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม  

 
คน 
 
 

คน 
เรื่อง 

 
 

กิจกรรม 
 
รายวิชา 

ชุด 

 
80 
 
 

10 
1 
 
 
2 
 
4 
1 

 
ส ารวจ 

 
 

ส ารวจ 
กิจกรรม 

 
 

กิจกรรม 
 

รายวิชา 
กิจกรรม 

 

 
แบบลงทะเบียน 

 
 

แบบลงทะเบียน 
เล่มวิจยั 

 
 

กิจกรรม 
 

มคอ.3 และ มคอ.5 
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการของโครงการฯ 
(ชุมชน)ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 3.51 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
3.51  

จากคะแนนเตม็ 5.00 

 
ส ารวจ 

 
แบบสอบถาม 

วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อบริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 แห่ง 
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจยัและการท านุศิลปวัฒนธรรมของ
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการบริการวิชาการ
กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
ชุมชน 

 
โครงการ 

 
เครือข่าย 

 
1 
 
1 
 
1 

 
กิจกรรม 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 
เล่มสรุปโครงการ 

 
กิจกรรม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการผ่านการจัดท าการจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อ

การเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม  
   2.เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมอย่างเป็นองค์รวม 
   3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
10. กิจกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ 
1. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและแนวทางการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุด
ฉิม” โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว  
1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ
โบราณวัตถุและโบราณสถาน” โดย คณาจารย์สาขา
นิติศาสตร์  
1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ 
โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน   

1. นักเรียนสามารถเข้าใจและซาบซึ้งใน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
2. นักเรียนมีความรู้และเห็นความส าคัญและแนว
ทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม 
3. นักเรียนมีความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุและโบราณสถาน 
4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะยุวมัคคเทศก์โดย
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
5. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน 
 

2) กิจกรรมจัดท านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม 
อย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 
 

1. พิพิธภัณฑ์มีสื่อและนิทรรศการเล่าเรื่องราวของ
ชุมชนที่เกิดจากระบวนการมีส่วนร่วม 
2. ชุมชนเห็นความส าคัญของพิพิธภัณฑ์และเข้าใจ
กระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์และการผลิต
สื่อและนิทรรศการ 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วมนี้ คณะวิจัยได้ทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยแนวคิดดังนี้ 

1. แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
2. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
3. แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
4. แนวคิดการจัดท าสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ 
5. แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 
 

1. แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ธิดา สาระยา (2539) เสนอว่าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เน้นมวลชน/จากเบื้องล่าง/

จากภายในนี้เป็นมิติส าคัญในความพยายามที่จะสร้าง นิยามความเป็นท้องถิ่น วิธีคิด ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
ต่างๆ (indigenous knowledge/popular wisdom) ที่เคยสั่งสมกันมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้ชุมชนสามารถ
ด ารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยน ามาผลิตซ้ าเพ่ือสร้างความหมายใหม่ 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า “วาทกรรม” ขึ้นมา ทั้งนี้เพ่ือแสวงหา “พ้ืนที่”(space) หรือโอกาสในสังคมเพ่ือการกระท า
บางอย่างโดยผ่านการสร้างตัวตน/ลักษณะเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะถิ่นหรืออัตลักษณ์ (Identity) ขึ้นมา  

ศรีศักร วัลลิโภดม (2544) เรียกลักษณะวิธีการดังกล่าวว่า “ท้องถิ่นวัฒนา” (localization) 
หรือประชานุวัตร (indigenization) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานและใกล้ชิดกับ
มนุษย์ เพื่อน ามาใช้เป็น พลังของชุมชนท้องถิ่นในการต้านทาน ต่อรองจากอ านาจภายนอก หลังจากเป็น
ผู้ถูกกระท าจากการ “พัฒนา” ดังที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งเป็นวาทกรรมที่ปรากฏชัดเจนตั้งแต่ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาและถูกท าให้เข้มข้นมากข้ึนเมื่อเผชิญกับโลกาภิวัตน์ (globalization)  

ดังนั้น ศรีศักร วัลลิโภดม (2544) จึงได้สรุปประเด็นค าว่า “ท้องถิ่น” ว่าน่าจะมีขอบเขตของ
หน่วยกว้างกว่า “ชุมชน” เพราะชุมชนหลายชุมชนรวมกันเป็นท้องถิ่น ทั้งนี้ความเป็นท้องถิ่นนั้นอาจพิจารณา
จากการเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะร่วมกัน (เช่น หนอง ปุา บึง ภูเขา ฯลฯ) มีระบบความเชื่อ พิธีกรรมและ
ศาสนาร่วมกัน เพ่ือเป็นตัวเชื่อมส านึกความเป็นพวกเดียวกัน มีระบบแลกเปลี่ยนและการบริหารจัดการสมบัติ
ส่วนรวมร่วมกันเพื่อสร้างกติกา กฎเกณฑ์หรือจารีตในการใช้สอยและอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค และมีส านึกและ
ยอมรับในประวัติศาสตร์ร่วมกัน เช่น การรับรู้ที่มาของท้องถิ่น สถานที่ และผู้คนผ่านทางต านานต่างๆร่วมกัน ซึ่ง
ต านาน(myth)นั้นเป็นแก่นแท้ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะเป็นอดีตที่ชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมกันสร้างขึ้นมา 
เป็นต้น 

 
ธิดา สาระยา (2539 : 65-66) ได้ให้ความหมาย “ความเป็นท้องถิ่น” ว่าควรจะมีนัยยะ

ความหมายเชิงพ้ืนที่และที่สัมพันธ์กับบริบทสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ความหมายที่สัมพันธ์กับอ านาจทางการเมืองที่
เป็นศูนย์กลางซึ่งแพร่รัศมีกระจายอ านาจออกมารอบนอก และความหมายที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม ซึ่งก าหนดโดย
หน่วยหรืออาณาเขตทางวัฒนธรรม(culture area) อันเป็นขอบข่ายที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นขอบเขตปกครองของ
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อ านาจทางการเมือง หากเป็นขอบข่ายทางวัฒนธรรมที่คนในชุมชนและท้องถิ่นนั้นรับรู้ร่วมกันจากการมี
ความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กัน มีวัฒนธรรมของตนเอง ผ่านรูปแบบของวิธีคิด พิธีกรรมความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวพันในขอบข่ายของวัฒนธรรมท้องถิ่นหนึ่งๆเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต(living 
history) แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าท้องถิ่นต่างๆนั้นจะมีความเป็นอิสระจากอ านาจศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมเสียเลยทีเดียว หากแต่มีการเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์และย่อยจนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
(culture identity)เฉพาะของตนเอง 

นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2530 : 3-4)  ได้อธิบายถึงขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ชัดเจน
ขึ้นอีกว่า  “ท้องถิ่น”  คือ  หน่วยของการศึกษาที่ไม่ใช่รัฐหรือประเทศ  แต่หน่วยของการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่โดยตัวของมันเอง  จะเห็นได้ว่าหน่วยของการศึกษาย่อม
สัมพันธ์กับ “จุดมุ่งหมายของการศึกษา” กล่าวคือ  การท าความเข้าใจในความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรม  
ประสบการณ์และระบบที่แตกต่างกันของชุมชนต่าง ๆ  ความหลากหลายของชุมชนนั้นนับตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นไป
จนถึงภาคท่ีร่วมในวัฒนธรรมและประสบการณ์จากอดีตเดียวกันมา   

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2541 : 1-60) ได้ให้ความหมายของพัฒนาการหน่วยของความเป็น
ชุมชนและท้องถิ่นว่า ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักเข้าใจและโยงความเป็นชุมชนเข้ากับสังคมหมู่บ้าน จนติดอยู่แค่พ้ืนที่
กายภาพ/ภูมิศาสตร์เท่านั้น ทั้งนี้พบว่าความหมายของหมู่บ้านและสังคมหมู่บ้านเองมีความเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเพราะความแตกต่างหลากหลายภายในหมู่บ้านและความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ
ของสังคม ทั้งในลักษณะเกื้อกูลและขัดแย้ง ซึ่งบนเงื่อนไขดังกล่าวก็เพ่ือการด ารงอยู่ในฐานะหน่วยทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นมิติพ้ืนฐานของความเป็นชุมชน  

ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ 2542 : 14-15) ได้ให้ความหมายว่า “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”ว่า
หมายถึงการศึกษาสังคม มวลชน ในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการมองผ่านข้อมูล หลักฐานของท้องถิ่น
เป็นหลัก เป็นการมองท้องถิ่นจากเบื้องล่าง ซึ่งการศึกษาประวัวติศาสตร์ท้องถิ่น จะช่วยให้ภาพทางสังคมใน
ระดับจลุภาคชัดเจนยิ่งขึ้นและในที่สุดจะช่วยสร้างภาพรวมแห่งอดีตของสังคมทั้งหมดได้ ดังนั้นวิธีการศึกษาจึง
ควรเป็นแบบสหวิทยาการ  

 
1.2 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ธิดา สาระยา (2539) เสนอว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นกระบวนการศึกษา

ประวัติศาสตร์สังคมที่เน้นมวลชนโดยให้เห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่เพียงแค่อดีตแต่เป็นปัจจุบันด้วย เป็น
การศึกษา “ประวัติศาสตร์จากภายใน” (History from the Inside) เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและมีการ
เคลื่อนไหวเสมอ และประวัติศาสตร์แบบนี้เกิดจากแรงสะท้อนทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งปรากฏในรูปของ
ต านาน นิทาน และการสัมภาษณ์   

ดังนั้น ศรีศักร วัลลิโภดม (2544) จึงเห็นว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควรจะเป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับคตินิยมทางประวัติศาสตร์ที่เน้นมวลชนหรือคนเป็นตัวส าคัญในการเคลื่อนไหวด าเนิน
ไปเป็นหลัก โดยผ่านประสบการณ์ที่สืบเนื่องกันมาจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพราะประวัติศาสตร์มิได้หยุด
อยู่แค่เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจบลงเท่านั้น หากแต่สืบเนื่องกันเป็นสายธาร 

เช่นเดียวกับอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2541 : 1-60) ที่เห็นว่าความเป็นชุมชนและท้องถิ่นจึง
เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์อ านาจและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีท้ังความกลมกลืนและขัดแย้ง ไม่ใช่อุดมคติ ไม่ใช่
เรื่องของหน่วยที่ติดกับพ้ืนที่ตายตัว และที่ส าคัญคือสิทธิของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ด้วยการร่วม
สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาควบคุมและจัดการ ทั้งนี้โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายตั้งแต่ครอบครัว 
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หมู่บ้าน และขยายออกไปภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและรัฐ เพราะชุมชนไม่ใช่หน่วยอิสระท่ีอยู่โดดเดี่ยว 
แต่จ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์และด ารงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกทั้งอ านาจรัฐหรือระบบตลาด 
(อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2541: 50) 

ฉลอง  สุนทราวาณิชย์ (2529. : 1-2) เสนอว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของสังคมหรือชุมชนที่ไม่เพียงชุมชน ชนกลุ่มน้อย หรือเมืองที่อยู่นอกเขตอ านาจทางการเมืองของ
รัฐออกไปเท่านั้น สังคมหรือชุมชนที่อยู่นอกศูนย์อ านาจทางการเมืองของรัฐในที่นี้ยังมีความหมายเชิง 
“วัฒนธรรม” กล่าวคือหมายรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของสังคม กลุ่มชน หรือชุมชนที่ในเชิงกายภาพ อาจอยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางอ านาจทางการเมืองของรัฐ แต่ในเชิงวัฒนธรรมแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจรัฐแต่อย่าง
ใด   

ศรีศักร  วัลลิโภดม (2530 : 213-214) ได้เสริมว่าควรท าการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นที่นับ
จากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่  กล่าวคือ  แทนที่จะมองจากข้างนอกเข้ามาข้างใน  ควรมองจากข้างในเข้าไปสัมพันธ์
กับข้างนอก  เพราะฉะนั้นการมองท้องถิ่นในแนวนี้จะแตกต่างและสวนทางกับการศึกษาแบบที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ยังได้อธิบายความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนว่า  ชุมชนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของท้องถิ่น  ซึ่ง
หมายถึงกลุ่มชนที่อยู่รวมกันมีความสัมพันธ์ในทางสังคมและวัฒนธรรม  แต่ว่าท้องถิ่นคือ  ท้องถิ่นที่หลายชุมชน
อยู่รวมกันและมีรูปแบบวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน  การมองว่ามันมีความเป็นท้องถิ่นเดียวกันเราจ าเป็นต้องหันไป
ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่จะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะหาความคล้ายคลึงของท้องถิ่นนั้น 

จามะรี  เชียงทอง (2543)  กล่าวถึงการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า ควรจะศึกษาในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นในแนว 
Action Research ตามแนวทางนี้ผู้ศึกษาไม่ได้ท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวหากแต่รับรู้ถึง
ปัญหาของคนในชุมชนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแปลงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อัน
จะเป็นการช่วยให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องเข้ามารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นและน าไปสู่การ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด 

จากความหมายและขอบเขตของความเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วท า
ให้อธิบายได้ว่า “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” คือการศึกษาสังคมมวลชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นชนบทหรือเป็น
เมืองในยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองผ่านข้อมูลหลักฐานของท้องถิ่นเป็นข้อมูลหลัก เป็นการมอง
ท้องถิ่นจากเบื้องล่าง ผลของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะช่วยให้มองเห็นลักษณะที่เป็นภาพรวมในระดับ
จุลภาค หรือสังคมท่ีเป็นมาตุภูมิได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และในที่สุดจะช่วยสร้างภาพรวมแห่งอดีตของสังคมได้ทั้งหมด  

 
2. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

2.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
กิ่งแก้ว มรกฎจินดา (2550: 27) ได้จ าแนกประเภทของวัฒนธรรมตามแนวคิดของนักสังคม

วิทยาและนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ โดยแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1) วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งของหรือวัตถุท่ี

มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างขึ้น เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
2) วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ภาษาความคิด ความ

เชื่อ ค่านิยม และประเพณีต่างๆ 
พัทยา สายหู (2514: 3) ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า หมายถึง แบบอย่างการด ารงชีวิตของ

กลุ่ม ซึ่งสมาชิกเรียนรู้ถ่ายทอดกันไปด้วยการสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม” 
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ไพทูรย์ เครือแก้ว (2515: 58-59) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมคือมรดกทาง
สังคม เป็นลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้สะสมไว้ในอดีต และได้ตกทอดมาเป็นสมบัติที่มนุษย์ในปัจจุบันน า 
เอามาใช้ในการครองชีวิต หรือวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนแห่งการครองชีวิต 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2528: 5) ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าเป็นวิถีแห่งการด ารงชีพที่
มนุษย์สร้างขึ้น และยอมรับปฏิบัติกันมา มีการอบรมและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่น ต่อมา ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 

ดังนั้น อาจสามารถสรุปความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ออกเป็น 3 กระแสแนวคิด คือ 1) 
วัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น และถ่ายทอดสืบต่อๆกันมา 2) วัฒนธรรมคือผลของความรู้ ทัศนคติ
แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกใช้ร่วมกัน 3) วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์และทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ที่ต้อง
อาศัยสัญลักษณ์เพ่ือเป็นสื่อในการด าเนินชีวิต 

อนึ่ง ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2551) ยังได้ขยายความไปสู่ “วัฒนธรรมชุมชน” ในฐานะอยู่ใกล้ชิด
หน่วยสังคมที่สุดว่าเป็นวิญญาณของชุมชน ระบบความคิด ระบบคุณค่า อุดมการณ์ที่ชุมชนได้ตั้งไว้ โดยมีการ
กลั่นกรองและสืบทอดต่อเนื่องกันมา ซึ่งวัฒนธรรมหมู่บ้านหรือวัฒนธรรมชุมชนของประเทศไทยจะมี
ความสัมพันธ์กับภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถิ่นฐาน วิถีการด าเนินชีวิต และมีลักษณะส าคัญ คือ 1) ให้
ความส าคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชุน 2) ให้ความส าคัญต่อสถาบันครอบครัว เครือญาติ และชุมชน
ขนาดเล็ก 3) สมาชิกในชุมชนมีความผูกพัน มีน้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน อยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้องและเครือญาติ 

2.2 วิธีการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544 : 12-13) กล่าวว่างานที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนมักจะ

ศึกษาในแนวประเพณี วัตถุสิ่งของ หรือเทคนิค เช่น ภูมิปัญญา โดยจะเน้นและแยกส่วนในลักษณะเชิดชูชุมชน
ท้องถิ่นและยึดติดอุดมการณ์อย่างมาก โดยติดที่ประเด็นคุณค่าทางศีลธรรม จนต่อต้านการพัฒนาและทุนนิยม 
ซึ่งเปน็การมองอย่างสองขั้ว(dichotomy) สร้างรูปแบบอุดมคติ (ideal type) ของระบบทุนนิยมและระบบ
ชุมชนขึ้นมา 

ศรีศักร วัลลิโภดม (2536: 14-15, 24) เห็นว่าการศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่ผ่านมาเป็นเพียง
การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมมากกว่าการศึกษาวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับชีวิต เป็นการศึกษาที่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่
เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุในเชิงอนุรักษ์ แต่ควรมองในลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง(dynamic)และสัมพันธ์กับชีวิต
และสังคมของเจ้าของวัฒนธรรมนั้นด้วย เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมมารองรับชีวิตของคนในสังคม
นั้นๆ โดยพิจารณาร่วมกับสภาพบริบทแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนไปด้วย  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาสังคม-
วัฒนธรรม หรือเป็นเรื่องของชีวิตวัฒนธรรม โดยมองไปที่ “คน” ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นเรื่องใกล้ตัว  

เช่นเดียวกับอรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2546) เสนอว่านักวิชาการท่ีศึกษาท้องถิ่นเชิง “วัฒนธรรม
ชมุชน” บางท่านอาจจะพิจารณาองค์ประกอบของชุมชนหลายด้าน แต่เนื่องจากกรอบความคิด “วัฒนธรรม
ชุมชน” เป็นกรอบความคิดความต้องการที่จะเสนอคุณค่าหรือคุณลักษณะของ “ความเป็นชุมชน” จึงท าให้
มองข้ามความเปลี่ยนแปลงหรือความขัดแย้งในเรื่องต่างๆของชุมชนไปจึงท าให้ไม่เกิดการรื้อฟ้ืนอดีตของชุมชน
ขึ้นมาอย่างแท้จริง  

 ดังนั้น อานันท์ กาญจนพันธ์ (2544 : 28-31) จึงเสนอว่าควรจะศึกษาวัฒนธรรมในความคิด
เชิงซ้อน เพราะจะเป็นการศึกษาอุดมการณ์ หรือจิตส านึกส านึกท่ีว่าด้วยอ านาจทางสังคม ซึ่งต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเสมอ เช่นนั้นการศึกษาวัฒนธรรมก็คือ 
การศึกษาถึงความซับซ้อนของการต่อสู้ ในการนิยามความหมายของอ านาจทางสังคมระหว่างกลุ่มชนต่างๆใน
สังคม ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมในแง่อุดมการณ์อ านาจ จึงเป็นการศึกษาหัวใจ แก่นแท้ หรือตรรกะของ
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วัฒนธรรม ซึ่งมีพลังในการอธิบายสูง ด้วยเหตุนี้อุดมการณ์ทางอ านาจจึงไม่ได้มีความหมายเพียงอ านาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แต่ภายในชุมชนจะมีอ านาจอื่นๆ เช่น อ านาจจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเห็นได้ใน
อ านาจของผีบรรพบุรุษ ผีฝายหรือผีอารักษ์ปุาอารักษ์บ้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุดมการณ์อ านาจ และแสดงพลัง
ศรัทธาของชุมชน ดังนั้นอ านาจจึงไม่ใช่ความรุนแรงเท่านั้น แต่ต้องเป็นธรรมด้วย 
            อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544 : 165-169) มองว่าการให้ความส าคัญในกระบวนการศึกษา
วัฒนธรรมชุมชน จึงจะเป็นการศึกษาโดยเน้นไปที่องค์รวมของวิธีคิด คุณค่า และอุดมการณ์ของ “มนุษย”์ ใน
สังคมท่ีสร้างสรรค์และสืบทอดกันมา เป็นความพยายามในการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์และ
การปรับตัวกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมชาติภายในเงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า
กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นอีกวาทกรรมทางเลือกหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาเพ่ือต้านทานกระแสพัฒนาของรัฐ
และกระแสพัฒนาจากภายนอกอ่ืน ด้วยเหตุนี้หากน าการพัฒนามาผสมผสานกับมิติทางวัฒนธรรม จะสามารถ
ก าหนดเปูาหมายทิศทางของการพัฒนาได้ชัดเจนตามความหมายของวัฒนธรรม คือการเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และความยั่งยืนของธรรมชาติแวดล้อม  
              กาญจนา แก้วเทพ (2544) เห็นว่าแนวคิดของการศึกษาวัฒนธรรมได้รับความสนใจมากขึ้น
เรื่อยๆโดยมองกลับจากทฤษฎีหลักท่ีเคยมองหรือให้ความส าคัญแก่ประเด็นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เช่น กลุ่ม
มาร์กซิสที่ให้ความส าคัญกับประเด็นเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งส านักแนวคิดศึกษาวัฒนธรรม อาทิ ส านัก A.Gramsci 
ส านัก Frankfurt และส านักวัฒนธรรมศึกษา (Culture Studies) เป็นต้นนั้น เชื่อว่าพลังที่มีอิทธิพลไม่ใช่มีเพียง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและหรือเทคโนโลยีเท่านั้น (ในลักษณะความสัมพันธ์ในการผลิต) แต่ยังมีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย ทั้งนี้ได้ปฎิเสธวิธีศึกษาที่มุ่งไปยังการสืบค้นความสัมพันธ์เชิงวัตถุเพียงด้านเดียว โดย
กลับไปเน้นมองเรื่องอุดมการณ์อันเป็นโครงสร้างส่วนบน 

อย่างไรก็ตาม งานเขียนของมาร์กซ์ในระยะหลังก็ได้ปฏิเสธความคิดท่ีว่าโครงสร้างส่วนล่างทาง
เศรษฐกิจประการเดียวเท่านั้นที่ก าหนดลักษณะโครงสร้างส่วนบน ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบที่เป็นตัวก าหนดสูงสุด
คือการผลิตและการผลิตซ้ า โดยโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างนั้นสามารถโต้ตอบกันได้โดยมุ่งให้ความสนใจต่อ
ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น เครือญาติ การสืบสายโลหิต การแต่งงาน การแลกเปลี่ยน การจัดองค์กร
ในครอบครัวและอ่ืนๆ ดังนั้น นักมาร์กซิสต์รุ่นหลัง เช่น มาร์กซิสต์เชิงโครงสร้างจึงก าหนดให้ปรากฏการณ์
วัฒนธรรม เช่น ความเชื่อ, ค่านิยม โดยเฉพาะการน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น เป็นรูปแบบของกระบวนการ
ทางสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปสู่อุดมการณ์ และพิจารณาจากมุมมองถึงกฎของการผลิตซ้ าทางสังคม 
การสร้างความชอบธรรมให้กับระเบียบที่เป็นอยู่  (โคเซอร์. 2547:116-117) 
                อนึ่ง ธิดา สาระยา (2539: 84-85) ได้เสนอว่าในการศึกษาชุมชนท้องถิ่นมิติทางวัฒนธรรมนั้น 
ควรจะให้ความสนใจต่อต านานและต านานประวัติศาสตร์ให้มากข้ึน เพราะการใช้ต านานประวัติศาสตร์จะท าให้
เรามองเห็นความต่อเนื่องและเข้าใจสังคมของคนท้องถิ่น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและแรงผลักดัน 
ความเชื่อและแรงบันดาลใจของคนในสังคมนั้นๆและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประทะหรือ “การกระทบ”กันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมใหม่ที่ให้ความส าคัญ
กับวัตถุและความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ดังนั้น การศึกษาต านานจะช่วยให้เห็นความเป็นมาหรือการคลี่คลายของอดีตได้  ทั้งนี้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์จากภายในมิได้คาดหมายหาข้อเท็จจริงจากข้อมูล แต่เป็นประวัติศาสตร์
ที่ถูกเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น ประวัติศาสตร์แบบนี้จึงเกิดแรงสะท้อนทางความคิดของคนในสังคมซึ่งปรากฏในรูป
ต านาน นิทานพื้นบ้าน เรื่องปรัมปรามาแล้วแต่อดีต และโดยการสัมภาษณ์ สืบสวนในปัจจุบัน (ธิดา สาระยา. 
2539: 30) 
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               อย่างไรก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์จากภายในตามที่ธิดา สาระยาเสนอไว้ข้างต้นนั้น 
นอกจากจะให้ความส าคัญต่อการศึกษาความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อสภาพแวดล้อมรอบๆตัว
แล้ว กาญจนา แก้วเทพ (2530: 90-101) ได้วิจารณ์ว่าควรจะให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามความเป็น
จริงด้วยว่ามีสิ่งใดเหตุเป็นปัจจัยและเหตุการณ์นั้นได้ส่งผลกระทบสืบเนื่องมาอย่างไรด้วย เพ่ือจะได้สามารถมอง
และศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของมวลชนอย่างมีพลังและสามารถรองรับความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวต่อสถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้ชัดเจนมากข้ึน 
               ส าหรับในมิติการพัฒนาโดยเน้นชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนลดการพ่ึงพาภายนอกให้มากท่ีสุดแม้จะอยู่ในสังคมโลกาภิวัฒน์อย่างปัจจุบันได้นั้น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
(2529: 102) ได้เสนอว่าต้องเน้นการพัฒนาแบบเป็นกลุ่ม ร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆอาจเป็นรูปแบบ
องค์กรทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่าค่านิยมแบบปัจเจกนิยม เน้นการสร้างจิตส านึกโดยหันไปสู่การ
สร้างส านึกร่วมกัน เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันดีงามในอดีตเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ 
เคารพในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งนี้โดยผ่านการผลิตซ้ าตอกย้ าจากฝุายต่างๆร่วมกันเช่น นักพัฒนา 
ชุมชน ผู้น าชุมชน คนเฒ่าคนแก่ของชุมชนเพื่อสืบทอดจิตส านึกแก่คนรุ่นหลัง นอกจากนี้จ าเป็นต้องมีการ
ประสานร่วมมือกันระหว่างชุมชนและกลุ่มอ่ืนๆด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ร่วมกัน ประการส าคัญคือต้อง
สร้างวิธีคิดในการอยู่ร่วมใกล้ชิดกับธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อใช้เป็นทุนทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานวิธีคิดในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  
 

3. แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
3.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) เสนอว่าพิพิธภัณฑ์ คือ สถานที่เก็บรวมรวมและสงวนรักษาสิ่งของ
เพ่ือการศึกษาและให้ความเพลิดเพลิน ทั้งนี้หัวใจของการท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ที่ความรู้ชีวิตพิพิธภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นจะต้องเป็นสิ่งที่ค้นคว้าโดยคนในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นประวัติศาสตร์จากภายในซึ่งคนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้สร้างข้ึนต้องเป็นการศึกษาโดยคนในส่วนคนนอกก็ไปเรียนรู้จากคนใน เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็น
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นคือข้อมูลเรื่องราวของคนในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงประวัติศาสตร์ที่
ย้อนหลังไปหลักฐานทางโบราณคดีเพราะเป็นเรื่องที่เก่าและตายไปแล้วแต่ควรเป็นการศึกษาว่าปัจจุบันมีคนอยู่
อาศัยมากี่รุ่น อยู่อย่างไร เป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนในท้องถิ่น แล้วประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นประวัติศาสตร์ที่
เติบโต มีชีวิตที่คนไม่ได้มองที่สิ่งของ แต่มองไปที่ชีวิตของผู้คนผ่านสิ่งของที่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม อย่างไรก็
ตาม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑสถานทั่วไป ดังนี้  

 1.  ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่ม จัดท าและด าเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แท้จริงจะต้องเกิดจากความ
ต้องการหรือเกิดจากการริเริ่มของชาวบ้าน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมช่วยเหลือบ้าง แต่ชาวบ้าน
จะท าหน้าที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และด าเนินการเอง 

2.   เนื้อหาที่น าเสนอเป็นเรื่องราวของชุมชนในด้านต่างๆ อันได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน การท ามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นส าคัญ และ
อาจมีการกล่าวถึงสังคมอ่ืนก็เฉพาะในส่วนที่ท้องถิ่นมีการติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเท่านั้น 

3.   มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ อันเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วย
ลดทอนความหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันน าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันของสังคม 
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 4.   เน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน สิ่งของที่จัดแสดงมีในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นของมีค่า อาจเป็นศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว้ หรือศิลปหัตถกรรมประเภท
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

นอกจากนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) ยังเห็นว่าความหมายของ  “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ไม่ควร
ยึดติดอยูภ่ายในกรอบในด้านรูปธรรมเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องหันมาให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ลักษณะนามธรรมแทน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถิ่นในการรวบรวมหลักฐานข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ แล้วถ่ายทอดให้คนในท้องถิ่นด้วยกันรุ่นต่างๆได้เรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
เห็นภาพของการเลื่อนไหลของความหมายโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นตัวช่วยเสรมิสร้างศักยภาพของ
ท้องถิ่น  
 
  3.1 ความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยาการทางวัฒนธรรม 

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ (2554) อธิบายว่าทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลายประเภทและหลายชนิดขึ้นอยู่
กับวิธีการแบ่งของนักวิชาการ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรทางวัฒนธรรมทุกประเภทเป็นผลผลิตของมนุษย์ทั้งใน
อดีตและปัจจุบันทั้งสิ้น ซึ่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้นมีคุณค่าและความหมายหลายประการ เช่น คุณค่าทาง
วิชาการ คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าเชิงความงาม เป็นต้น และมีความส าคัญหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก
บุคคลจนถึงระดับโลกขึ้นอยู่กับมุมมองและการน าไปใช้ และที่ส าคัญประการหนึ่งคือคุณค่าของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมมีพลวัต (Dynamics) กล่าวคือ มีคุณค่าเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเวลา ดังนั้น ในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะต้องค านึงถึงคุณค่าและความหมายให้รอบคอบและเลี่ยงความขัดแย้งให้มากที่สุด 
ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นศาสตร์ผสมและบูรณาการจึงต้องอาศัยผู้รู้หลายภาคส่วนมาร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือให้เกิดการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ปูองกันทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

อนึ่ง สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2547: 54) ยังได้เสนอว่ากระบวนการบริหารและจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีและวัฒนธรรมที่ผ่านมานั้น ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนของการตัดสินใจ การ
ก าหนดนโยบาย รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานอ่ืนๆเกือบทั้งหมด จึงท าให้ลดทอนพลังของชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมลง ประกอบกับกระบวนการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมามักมุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุ 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลักท าให้เกิดการท าลายแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุกันอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น สายันต์ ไพรชาญจิตร์. 2547 : 55-66  จึงได้เสนอแนวคิดและวิธีการท างานที่เรียกว่า 
“โบราณคดีชุมชน” (Community Archaeology) โดยด าเนินการร่วมกับแนวคิด “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทางวัฒนธรรม” (PAR & 
CD) เพ่ือฟ้ืนฟูพลังชุมชน โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ยึดหลักองค์รวม (Holistic) เน้นชุมชนเป็นหน่วยปฏิบัติการเชิง
พ้ืนที่ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การไม่ยึดติดตายตัว เน้นการเปลี่ยนแปลงและพลวัต ไม่
เป็นทางการแต่สร้างสารประโยชน์ด้านความรู้ เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบเปิด สร้างการศึกษา
และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างความสุขความประทับใจร่วมกันของชุมชน การศึกษาและการพัฒนาเพ่ือ
ฟ้ืนฟูพลังของชุมชนและเน้นหลักการร่วมกันน า 

อนึ่ง “พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” นับได้ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนซึ่งสามารถช่วยให้
เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญไปสู่ชาวบ้าน และสร้าง
ส านึกของความเป็นเจ้าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ทั้งกระบวนการวิจัยจะช่วยให้ชาวบ้าน
รู้จักเรื่องราวของตนเอง ทรัพยากรและศักยภาพที่แท้จริงในชุมชน สร้างความมั่นใจและภูมิใจ  ซึ่งจะน าไปสู่การ
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พัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาด้านการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข้งให้กับกลุ่ม ชุมชน โดยการ
พ่ึงตนเองบนฐานของวัฒนธรรม ตลอดทั้งการพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในวงกว้างและ
ระดับท่ีสูงขึ้นอีกต่อไป (สายันต์ ไพรชาญจิตร์. 2547: 7)    

ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงสามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
กล่าวคือ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและฟ้ืนฟูพลังของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการตั้งแต่การวิจัย การส ารวจ การ
วางแผนจัดการ การอนุรักษ์ ฯลฯ ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกับนักวิชาการ เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน ที่ส าคัญที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความรู้และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองในทุกๆมิติได้อย่างแท้จริง  

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในกรอบแนวคิดดังกล่าวนี้เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ฟ้ืนฟูพลังและอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้กับ
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรมผ่านฉันทามติและยั่งยืน เพราะคนที่เข้ามามี “ส่วนร่วม” ในการ
จัดการพิพิธภัณฑ์จะสามารถท าในสิ่งที่ตัวเองรู้และเข้าใจจริง สามารถใช้ทรัพยากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน ทั้งยังจะช่วยให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีความม่ันใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
สิ่งดีงามส าหรับพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านอ่ืนๆต่อไป 

 
4. แนวคิดการจัดท าสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ 

กล่าวได้ว่าการจัดการสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นองค์ประการส าคัญของพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็น
เผยแพร่ความรู้ กระตุ้นการเรียนรู้และความบันเทิงให้กับผู้ชม ซึ่งในการด าเนินการนั้นจะต้องเป็นฝุายรุก รอรับ
การมาของผู้ชมอย่างนิ่งเฉยไร้พลวัต แต่ต้องด าเนินไปสร้างสรรค์โดยการน าข้อคิดเห็นของผู้ชมมามีส่วนร่วมใน
การวางแผน ออกแบบและด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้หัวใจส าคัญอย่างหนึ่งของสื่อและกิจกรรมการ
เรียนรู้ คือ นิทรรศการ (exhibitions) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ชมโดยตรง ดังนั้น นิทรรศการจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสื่อสารข้อมูลต่างๆออกไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้ สุนทรียะ ความสนุกสนานความบันเทิง การ
จัดบรรยากาศและองค์ประกอบการจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองพันธกิจและเปูาหมายที่ตั้งไว้
ของพิพิธภัณฑ์และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ชม ทั้งนี้การศึกษาและพัฒนานิทรรศการเพ่ือเผยแพร่
ในช่วงต่างๆจึงเป็นสื่อกลางที่จ าเป็นในการท าให้ความรู้มีความแพร่หลาย (Popularization of knowledge) 
และช่วยสนับสนุนบรรยากาศและภูมิทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย  

ดังนั้น การจัดแสดงนิทรรศการจึงเป็นสิ่งส าคัญของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนโยบายการจัดแสดงนิทรรศการ
ที่ควรค านึง คือ ประการแรก ความชัดเจนในปรัชญาการน าเสนอ (Philosophy of the presentation) โดย
ต้องตระหนักถึงการตอบสนองทางสุนทรียะหรือความงาม (aesthetic) ต้องน าเสนอให้เห็นถึงแก่นเนื้อหา 
(thematic) ผ่านเรื่องเล่าต่างๆ ต้องมีวิธีการน าเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interacvtive) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมมีส่วน
ส่วนร่วม และประการที่สอง ต้องต้องค าถามเสมอว่าจะออกแบบและจัดท านิทรรศการอะไร? ท าให้ใครชม? ทั้งนี้
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน พันธกิจและเปูาหมายของ
พิพิธภัณฑ์โดยรวม ซึ่งในการด าเนินงานนี้จ าเป็นต้องมีการวิจัยผู้ชมหรือวิจัยความต้องการของตลาด (Marketing 
research) ด้วย นอกจากนี้ในการจัดนิทรรศการนั้นยังแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ  

1) นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป็นการจัดแสดงในสถานที่ที่เป็นหลักแหล่ง มี
ภาพ เนื้อหาและเรื่องราวที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก 



19 

 

2) นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) เป็นการจัดแสดงชั่วคราวโดยอาจใช้
ระยะเวลา 1-2 เดือน อาจจัดอยู่ภายในสถานที่จัดนิทรรศการถาวร หรือจัดภายในบริเวณส่วนประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานแต่ละแห่งก็ได้ โดยเน้นให้ข้อมูล ข่าวสารความรู้เรื่องที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นการจัด
แสดงเรื่องราวเฉพาะกิจ หรือเสริมเนื้อหาของนิทรรศการถาวร 

3) นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition) เช่น การจัดนิทรรศการเพ่ือใช้ประกอบการ
สัมมนาหรือให้บริการกลุ่มเปูาหมายนอกพ้ืนที่ 

ส าหรับขั้นตอนการท านิทรรศการอาจแบ่งได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ขั้นตอนการพัฒนานิทรรศการ (Development phase) เป็นขั้นตอนในการทบทวนการ

ท างาน ก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือสร้างแนวคิด (Concept) ที่เหมาะสมส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงาน 
(planning) จากนั้นจึงท าการศึกษาวิจัยประเด็นการจัดท านิทรรศการเชิงส ารวจ (survey) เพ่ือก าหนดประเด็น
การน าเสนอนิทรรศการ (exhibition brief) ค านวณการใช้งบประมาณเบื้องต้น (budget) และออกแบบตาราง
การด าเนินงานโดยรวม (schedule)  นอกจากนี้ในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
จ าเป็นต้องมีค าถามพ้ืนฐานส าคัญท่ีใช้ในการพัฒนานิทรรศการแต่ละชุด คือ 

 1.1) ต้องระบุประเภทและกิจกรรมของนิทรรศการให้ชัดเจน (what) 
 1.2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ (Why)    
 1.3) ทราบสถานที่จัดนิทรรศการอยู่ที่ไหน (where) 
 1.4) ทราบระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ (when) 
 1.5) ผู้จัดและกลุ่มเปูาหมายของนิทรรศการ (who) 
 1.6) มีวิธีจัดนิทรรศการอย่างไร (how)  

   2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design phase) เป็นขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบกระบวนการ
ท างาน (Schematic design/development) ว่าจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบการจัดแสดงใดบ้าง จากนั้นจึง
ก าหนดรายละเอียดของการออกแบบการจัดแสดงและงบประมาณที่จะใช้ (detailed design-budget) ท าการ
วิจัยเนื้อหาการจัดแสดงอย่างละเอียด (content research) โดยการท าตารางวิเคราะห์แก่นเนื้อหา (Theme) 
จากนั้นท าการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง รวบรวม จัดเตรียมทรัพยากร วัตถุอุปกรณ์ท่ีจ าต้องใช้ในการออกแบบ
นิทรรศการ (sourcing) และก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะใช้สื่อในนิทรรศการ (text)  

 
ตารางวิเคราะห์แก่นเนื้อหา 

ร
หัส 

หัวเรื่อง เนื้อหา วัตถุจัดแสดง องค์ประกอบ
การแสดง 

     
 
 ขั้นตอนนี้มีกระบวนการตั้งแต่วิจัยเนื้อหา รวบรวมวัตถุสิ่งของหรือเอกสารต่างๆที่จะน าออก

แสดง ค าบรรยาย รวมทั้งต้องทราบขนาดของนิทรรศการที่จะจัดแสดงต้องใช้พ้ืนที่ที่จัดแสดงเท่าใด แล้วน าข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดวางผัง ออกแบบ โดยค านึงถึงความส าคัญว่าสิ่งใดที่ต้องการเน้นเป็นจุดเด่นของเรื่อง สิ่งใดเป็นจุด
รอง ในการออกแบบควรค านึงถึงเส้นทางจราจรและเส้นทางเดินของผู้ชมด้วย  

3) ขั้นตอนการด าเนินการ (Implementation phase) เป็นขั้นตอนจัดหาว่าจ้างผู้ที่เก่ียวข้อง 
(Procurement) เพ่ือจัดท านิทรรศการ (construct) ระหว่างนั้นต้องมีการติดตามการด าเนินงานเพื่อควบคุม
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ต้นทุนและคุณภาพของงาน (quality/cost control) จากนั้นเมื่อแล้วเสร็จจึงท าการติดตั้งนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ (installation) ขั้นตอนนี้ต้องใช้บุคคลฝุายต่างๆ เช่น นักวิชาการ ช่างเทคนิคและช่างศิลป์  

 นอกจากนี้ยังต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน แจ้งข่าวสารต่างๆให้แก่สังคมรับทราบ อีก
ทั้งในการน าเสนอนิทรรศการนั้นยังประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศการ การสาธิต และกิจกรรม
ต่างๆอาทิ การแสดง การอภิปราย การฉายภาพยนตร์ การเล่นเกมส์ตอบค าถาม การประชาสัมพันธ์ในงาน การ
อ านวย ความสะดวกต่างๆ การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล เป็นต้น 

 4) ขั้นตอนการประเมินผลและสรุปผล (Evaluation phase) หลังจากติดตั้งเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้วย (Evaluation) เช่น 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม เป็นต้น ทั้งนี้ผลการประเมินที่ได้ก็จะถูกน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป ส าหรับวิธีในการเก็บข้อมูลการประเมินผลนั้น อาจท าได้โดยการแจกแบบสอบถาม หรืออาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แล้วจึงน าไปวิเคราะห์ผล และประเมินผลต่อไป  

 ส าหรับสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ (Museum Education) อ่ืนๆนั้น เป็นรูปแบบการบริการ
ทางการศึกษาที่มีความส าคัญในการสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้อีกทางหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ โดยมีทั้งการ
บริการภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ ส าหรับการบริการภายใน ดังเช่น การประสานงานกับโรงเรียนในท้องถิ่น
เพ่ือน าเด็กมาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยที่พิพิธภัณฑ์เองต้องมีการจัดหาหรือเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑ์ควรจะมีห้องหรือสถานที่เรียนรู้เฉพาะ (the museum education room) ซึ่งต้อง
จัดวางบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กด้วย มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ มีกระบวนการกระตุ้น
จินตนาการให้เด็กอยากจะเรียนรู้ เช่น ให้ดูวัตถุสิ่งของหรือนิทรรศการแล้วบรรยายความรู้สึกของตนเองออกมา
ในแบบของเด็กเอง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยฝึกสังเกตและทักษะการประมวลผลข้อมูล และอาจน าไปใช้เปรียบเทียบ
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังอาจมีเกมส์และของที่ระลึกให้เด็กได้ร่วมเล่นด้วย เป็นต้น  

  ส่วนการบริการการศึกษาภายนอกพิพิธภัณฑ์นั้น อาจมีหลายวิธีการ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร
หรอืหนังสือ (publication) ในประเด็นต่างๆ แต่ต้องค านึกเสมอว่าหนังสือที่ดีนอกจากเนื้อหาและรูปแบบการ
น าเสนอท่ีดั เหมาะแก่ผู้อ่านเพศวัยต่างๆแล้ว รูปลักษณ์ของหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลในการตัดสินใจซื้อและ
อ่านด้วย นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์อาจน าวัตถุสิ่งของบางชิ้นให้โรงเรียนยืม (loan service) ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้
ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นความสนใจและดึงดูดครูและนักเรียนให้มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจใช้วิธีการไปน าเสนอในโรงเรียน โดยมีสื่อไปประกอบการบรรยายเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษ (special events) เดินทางสัญจรไปน าเสนอในที่ต่างๆ เป็นต้น 

 
5. แนวคิดการมีส่วนร่วม 

อคิน  รพีพัฒน์ (2531: 49) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนาว่ามี
อยู่  5 ระดับ ดังนี้ 

1. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคันหา พิจารณา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
2. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
3. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาและพิจารณาแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหา 
4. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
5. ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา 
ส่วน บัณฑร อ่อนด า (อ้างใน ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2543 : 140) กล่าวถึงการมีส่วน

ร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนาซึ่งเป็นการวัดเชิงคุณภาพสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ้งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนในการ
สร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุ
และจิตใจ 

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของ
การประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะๆหรือกระท าในรูปของการ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด 

วิรัช วิรชันิภาวรรณ (2532 :61-63) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชนบทมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาชุมชน คือการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยนักพัฒนา ศึกษาและ
เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนร่วมกับประชาชน โดยใช้วิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลบางส่วนอาจได้จากเอกสาร/งานวิจัย 

2. การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้การรวมกลุ่มกันอภิปราย ถกถียง แสดงความคิดเห็น โดยมี
นักพัฒนาเป็นผู้ประสานงา โดยคอยจัดล าดับผู้อภิปรายให้ข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นส าคัญเป็นหลัก ส่วน
ชาวบ้านควรได้มีโอกาสเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และนักพัฒนาต้องกระตุ้น เร่งเร้าให้
ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด 

3. การลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการที่ได้ร่วมกันตัดสินใจแล้วจากข้ันตอนที่ 2 โดยชาวบ้านมี
ส่วนร่วม ในขั้นตอนนี้จะต้องได้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนาชุมชน 

4.การประเมินผลงาน โดยชาวบ้านและนักพัฒนาจะร่วมกันก าหนดขั้นตอนย่อยๆต่างๆในการ
ท างานประเมินผล ตลอดจนดูแลปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประเมินผล เพ่ือที่จะได้แก้ไขได้ทันที 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 :143) ได้สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมี
ส่วนร่วม จะพบว่าโดยทั่วไป กระบวนการมีส่วนร่วม มีดังต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของ
ชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างาน และร่วมกันค้นหา
ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการ
พัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การ
ประสานงาน และการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคม 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ในทันที 

ดังนั้นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการรวมกลุ่มคนเข้าหากัน 
จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

1. การรับรู้มุมมองร่วมกัน สมาชิกท่ีเข้ามาอยู่ในเครือข่าย ต้องมีความสนใจและรับรู้ร่วมกันถึง
เหตุผลการร่วมกันเป็นเครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจในปัญหา และมีส านึกในการแก้ปัญหาร่วมกันและสิ่งที่ผูกโยง
สมาชิกของเครือข่ายเข้าหากัน คือ วัตถุประสงค์ท่ีต้องการบรรลุร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยความสัมพันธ์
ของสมาชิกในเครือข่าย จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน เช่น ในเรื่องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
สนับสนุนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นต้น 

2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการมองภาพรวมของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันในกลุ่ม การ
รับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันจะท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง สามารถเกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความ
ขัดแย้งหรือปัญหาอันเกิดจากมุมมองความคิดท่ีแตกต่างกันได้ 

3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน เครือข่ายเกิดจากการที่มีสมาชิกแต่ละคนต่างก็มี
ความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุความส าเร็จได้ หากต่างคนต่างอยู่ ต่างคน
ต่างท า 

4. การเสริมสร้างซึ้งกันและกัน จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดแข็งของฝุาย
หนึ่งไปช่วยแก้จุดอ่อนของอีกฝุายหนึ่ง จะท าให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายมากกว่าการไม่
สร้างหรือไม่มีเครือข่าย 

5. การพ่ึงพิงร่วมกัน จะท าให้งานส าเร็จได้เนื่องจากข้อจ ากัดของสมาชิกในเครือข่ายทั้งทางด้าน
ทรัพยากร ความรู้ เงิน ทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกเครือข่ายไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง จึงมีความ
จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มจากการไปศึกษาชุมชนโดยนักพัฒนาร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน และปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนแก้ไขปัญหา การศึกษาชุมชนจะช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และรวมกลุ่มการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยนักพัฒนาจะเป็นฝุายกระตุ้นให้ชาวบ้าน
แสดงความคิดเห็น  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านกุดฉิ
มอย่างมีส่วนร่วมนี้ ได้ใช้แนวคิด 1) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 3) แนวคิดพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและ 4) แนวคิดการมีส่วนร่วม เป็นกรอบคิดในการออกแบบและก าหนดวิธีคิดและแนวทางในการ
ด าเนินงานโดยรวม ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานว่า “พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนซึ่งสามารถช่วยให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญไปสู่ชาวบ้าน และสร้างส านึกของความเป็นเจ้าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง  

อนึ่ง กระบวนการท าพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเน้น “การมีส่วนร่วม” เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
คนในท้องถิ่นในการรวบรวม ศึกษาและน าเสนอหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
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เพ่ือถ่ายทอดให้คนในท้องถิ่นด้วยกันรุ่นต่างๆได้เรียนรู้ เพราะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นตัวช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่น ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงสามารถใช้เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการในกระบวนการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งหัวใจของการท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ที่ “ความรู้” ของท้องถิ่น 

ความรู้ที่ส าคัญของท้องถิ่น คือ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ในฐานะเป็นเรื่องราวจากภายในซึ่งคนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้สร้างข้ึน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นสาระที่สะท้อนถึงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง ความสืบเนื่อง
ของท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลาที่เติบโต มีชีวิต มีคน การท าพิพิธภัณฑ์ต้องไม่มองที่สิ่งของเป็นหลัก แต่ต้องมองไปที่
ชีวิตของผู้คนผ่านสิ่งของที่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม เนื่องเพราะ “วัฒนธรรมชุมชน” อยู่ใกล้ชิดคนเราที่สุด 
เป็นวิญญาณของชุมชน เป็นระบบความคิด ระบบคุณค่า และอุดมการณ์ที่ชุมชนได้ตั้งไว้ โดยมีการกลั่นกรองและ
สืบทอดต่อเนื่องกันมา ทั้งยังมีลักษณะที่ไม่หยุดนิ่ง (dynamic) และสัมพันธ์กับชีวิตและสังคมของเจ้าของ
วัฒนธรรมนั้น โดยพิจารณาร่วมกับสภาพบริบทแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษา 
“ชีวิตวัฒนธรรม” โดยมองไปที่ “คน” ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นเรื่องใกล้ตัว หากด าเนินการโดยใช้
กรอบคิดนี้เชื่อว่าจะท าให้กระบวนการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีประสิทธิและประสิทธิผลสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนได้  

อนึ่ง ส าหรับกรอบการด าเนินงานนั้น แนวคิดดังกล่าวนี้ยังเป็นทั้งตัวแปรต้นในฐานะที่ถูกน าเข้า 
(inputs) ซึ่งประกอบด้วย 1) องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอก และยังมี 2) บุคคล ซึ่งประกอบด้วยคนใน
และคนนอกชุมชนท้องถิ่น คือ  2.1) อาจารย์ 2.2) นักศึกษา (สาขาวิชาหรือรายวิชาที่เก่ียวข้อง) 2.3) กลุ่ม 
“บวอร.” (บ้าน, วัด, อปท. และโรงเรียน) และ 2.4) ภาคีที่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับกระบวนการ (processes) นั้น ได้แบ่งออก 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย 3) ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือออกแบบแผนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ขั้นตอนการ
ถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูล และ 4) ขั้นตอนสรุป ประเมินผล ซึ่ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวได้ใช้แนวคิดการมีส่วน
ส่วนร่วม (participation) เป็นกรอบคิดในการด าเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนการวิจัย (research) ได้
ก าหนดประเด็นการศึกษาไว้ที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านกุดฉิม (ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สังคม) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลเนื้อหาที่ได้นี้จะเป็น
ฐานข้อมลูเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนการจัดจัดท าแผน (planning) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และส่งต่อขั้นตอนการด าเนินงาน (action) คือการคืนความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการส่งมอบแผนการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอน
สรุป ถอนบทเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน (evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย  

 ในส่วนผลผลิต (outputs) ที่ได้นั้น ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนบ้าน
กุดฉิม 2) แผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านกุดฉิม 3) สาธิตกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ (outcomes) ต่อมาคือ 1) เครือข่ายบริการวิชาการ (อบต.กุดฉิม) 2) ตัวแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นมีชีวิต (living museum) 3) ตัวแบบการพัฒนาชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือ และ 4) ตัวแบบเพ่ือ
ต่อยอดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสี่พันธกิจหลัก (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งต่อไป 

ส าหรับในการด าเนินงานของปีที่ 4 (ปีงบประมาณ 2563) นี้ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดจากการด าเนินงานที่
ผ่านมาและเป็นการบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม อีกท้ังยังสามารถ
ด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นฐานในการหนุนเสริมการศึกษาของ
ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนการสอนของโรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยการเชื่อมโยง
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กับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย ผลการด าเนินงาน
ได้มีการถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกับครู นักเรียนและชุมชน โดยเชื่อมโยงเข้ากับพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ซึ่งน ามาสู่การออกแบบกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ คือ  1) กิจกรรมเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ฐานเรียนรู้ คือ 1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและ
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน” โดย 
คณาจารย์สาขานิติศาสตร์ 1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  2) กิจกรรม
จัดท านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 

 
 



กรอบแนวคิดและกรอบการด าเนินงาน 



ภาระงานรับผิดชอบของสาขาวิชาต่างๆในการด าเนินงาน 
ขั้นตอน สาขาที่

รับผิดชอบ 
รายวิชา (6 วิชา) อาจารย์ผู้สอน 

(7คน) 
นักศึกษาที่เรียน (82 คน) กิจกรรม/ประเด็น 

Research มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) รายวิชา 30118310 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว  

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
อนุชิต สิงห์สุวรรณ 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

- ประสานองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดฉิม โรงเรียนกุดฉิม
วิทยาคม และผู้ให้ข้อมูลหลักใน
ชุมชน 
- ส ารวจเอกสารและลงพ้ืนที่
ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้
วิธีการการประเมินสภาวะชุมชน
อย่างเร่งด่วน (Rapid Rural 
Appraisal – RRA) 

2) รายวิชา 30118308 โบราณคดีใน
ประเทศไทย 

วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

Planning มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) รายวิชา 30118310 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว  

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
อนุชิต สิงห์สุวรรณ 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

- ประชุมนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องที่
มีส่วนได้เสีย (ชุมชน) เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมและก าหนด
แผนด าเนินงาน 

2) รายวิชา 30118308 โบราณคดีใน
ประเทศไทย 

วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

นิติศาสตร์ รายวิชา 30111232 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

ประพัฒน์พงษ์ ปรีชา นิติศาสตร์ (28 คน) 

รายวิชา 30111203 กฎหมายอาญา 2 : 
ภาคความผิด 

กษมา ประเสริฐสังข์ นิติศาสตร์ (28 คน) 

ภาษาอังกฤษ รายวิชา 30117320 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ภาษาอังกฤษ (30 คน) 

ภาษาจีน รายวิชา 30119316 ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 

ปรียากร บุญธรรม ภาษาจีน (12คน) 
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Action มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) รายวิชา 30118310 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว  

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
อนุชิต สิงห์สุวรรณ 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

1. จัดกิจกรรมเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ 
“ความส าคัญและแนวทางการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” 
โดย คณาจารย์สาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว  
1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ 
“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ
โบราณวัตถุและโบราณสถาน” 
โดย คณาจารย์สาขานิติศาสตร์  
1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  
 2) จัดกิจกรรมจัดท า
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 
เรื่อง 

2) รายวิชา 30118308 โบราณคดีใน
ประเทศไทย 

วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

นิติศาสตร์ รายวิชา 30111232 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

ประพัฒน์พงษ์ ปรีชา นิติศาสตร์ (28 คน) 

รายวิชา 30111203 กฎหมายอาญา 2 : 
ภาคความผิด 

กษมา ประเสริฐสังข์ นิติศาสตร์ (28 คน) 

ภาษาอังกฤษ รายวิชา 30117320 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ภาษาอังกฤษ (30 คน) 

ภาษาจีน รายวิชา 30119316 ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 

ปรียากร บุญธรรม ภาษาจีน (12คน) 
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Evaluation 

มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) รายวิชา 30118310 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว  

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
อนุชิต สิงห์สุวรรณ 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

ประเมิน, ถอดบทเรียน, สรุปผล
การท างานเพ่ือต่อยอดการ
ด าเนินงาน 
 

2) รายวิชา 30118308 โบราณคดีใน
ประเทศไทย 

วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว(12 คน) 

นิติศาสตร์ รายวิชา 30111232 กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา  

ประพัฒน์พงษ์ ปรีชา นิติศาสตร์ (28 คน) 

รายวิชา 30111203 กฎหมายอาญา 2 : 
ภาคความผิด 

กษมา ประเสริฐสังข์ นิติศาสตร์ (28 คน) 

ภาษาอังกฤษ รายวิชา 30117320 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ภาษาอังกฤษ (30 คน) 

ภาษาจีน รายวิชา 30119316 ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 2 

ปรียากร บุญธรรม ภาษาจีน (12คน) 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การด าเนินงาน 

 
1. ข้ันตอนวิธีการด าเนินการ  

1.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม และผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน 

คณะผู้ด าเนินงานโครงการฯได้ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องอันประกอบด้วย  
1) องค์การบริหารปกครองส่วนต าบลกุดฉิมในฐานะเป็นเจ้าของพ้ืนที่และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บ้านกุดฉิม  
2) โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมในฐานะกลุ่มตัวอย่างและผู้ร่วมหลักของโครงการ  
3) ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถให้ข้อมูลกับนักเรียนได้ 

วัตถุประสงค์ของการประสานงานผู้เกี่ยวข้องครั้งนี้เพ่ือเป็นการแนะน าความเป็นมา เปูาหมายและ
วิธีการของการด าเนินงานโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการฯด้วย 

 
2. ส ารวจเอกสารและลงพ้ืนที่ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย โดยใช้วิธีการการประเมินสภาวะชุมชนอย่าง

เร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal – RRA) 
คณะผู้ด าเนินงานท าการส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมประเด็นเนื้อหาส าหรับการ

ออกแบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย แนวคิดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แนวคิดการใช้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และยังได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาสร้างแนวคิด (Concept) และแนวทาง (Approaches) ที่
เหมาะสมส าหรับใช้วางแผนการด าเนินงาน (Planning) ค านวณการใช้งบประมาณเบื้องต้น (Budget) และ
ออกแบบตารางการด าเนินงานโดยรวม (Schedule) ทั้งนี้ในการส ารวจชุมชนเบื้องต้นนั้นได้ใช้วิธีการการประเมิน
สภาวะชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal – RRA) เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาภาพโดยรวมทั้งระบบ 
(General RRA) ของชุมชน เพ่ือรับทราบข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ศักยภาพ ความเป็นไป
ได้ เงื่อนไขและข้อจ ากัดของชุมชนเปูาหมาย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อท าการประเมินประเด็นข้อมูล
เฉพาะ (Specific RRA) คือ ข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ศักยภาพ ความเป็นไปได้ เงื่อนไข
และข้อจ ากัดของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 

ข้อมูลที่ได้จากส ารวจพบว่าพื้นที่ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความรุ่มรวยของ
ทุนทางวัฒนธรรมหลายประการ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย
กับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีโดยมีอายุกว่า 3,000 ปี ทั้งนี้จากการขุดพบโบราณวัตถุจ านวนมาก
บริเวณท่ีนาของชาวบ้านใกล้ห้วยเซือม บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 6 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดี
ที่มีอายุในช่วงสมัยต่างๆกระจายตัวอยู่โดยรอบชุมชน และท่ีผ่านมาส านักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดได้เข้ามา
ด าเนินการขุดค้นและศึกษาตีความ รวมทั้งได้มอบโบราณวัตถุบางส่วนให้กับชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดฉิมได้น ามาด าเนินการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการอย่างง่ายโดยตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารส านักงาน 
ซึ่งในระหว่างที่คณะท างานได้ด าเนินโครงการในช่วงปี 2560 อยู่นั้นได้มีการด าเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ถาวร ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 



30 

 

ส าหรับโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมนั้น แตเ่ดิมเป็นโรงเรียนธาตุพนม สาขากุดฉิม  เปิดท าการเรียนการ
สอนเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2537 ตรงกับแรม 14 ค่ า  เดือน 5 ปีจอ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จัดเป็น 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 80 คน ชาย 40 คน หญิง 40 คน มีครู–อาจารย์โรงเรียนธาตุ-พนม 
หมุนเวียนกันออกมาท าการสอน จ านวน 13 คน และนักการภารโรง จ านวน 1 คน ในปี พ.ศ. 2539 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งเป็นเอกเทศ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2539 ชื่อ “โรงเรียนกุดฉิม
วิทยาคม”  สังกัดกรมสามัญศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนมีครูจ านวน 9 คน และมีนักเรียนจ านวน 150 คน ซึ่งสถานการณ์ท่ีโรงเรียนก าลัง
ประสบคล้ายคลึงกับปัญหาที่พบได้ทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กคือจ านวนนักเรียนที่ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากจะ
เกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ท าให้อัตราการเกิดน้อยลงซึ่งส่งผลต่อจ านวนเด็กเยาวชน
ที่เข้าศึกษาแล้ว ยังเกิดจากการที่ผู้ปกครองซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมักนิยมส่งลูกหลานไปศึกษายังโรงเรียน
ขนาดใหญ่ที่อยู่ภายนอกชุมชน ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการหนุนเสริมการเรียนการสอนในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นและสร้างส านึกรักษ์ท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให้
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อในสาขาวิชาของระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและ
ท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างบูรณาการทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
กุดฉิมโดยให้สามารถด าเนินควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีชีวิตชีวาและหนุน
เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือใช้แก้ปัญหาและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรักษาสืบ
สานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

 
1.2 ขึ้นตอนการวางแผนและออกแบบรายละเอียดกิจกรรม 

1.1 ประชุมนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย (องค์การบริหารส่วนต าบลกุกฉิมและโรงเรียนกุดฉิม
วิทยาคม) เพ่ือออกแบบกิจกรรมและก าหนดแผนด าเนินงาน 

คณะท างานได้น าผลการทดสอบและข้อมูลที่ได้จากทบทวนเอกสาร ประมวลจากประเด็น
ปัญหาที่พบน ามาประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียเพ่ือร่วมกันออกแบบแนวคิด เปูาหมาย 
กระบวนการและเครื่องมือเพ่ือด าเนินโครงการฯ ทั้งนี้โดยก าหนดให้สามารถครอบคลุม 3 ประเด็น/วัตถุประสงค์
หลัก คือ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 3) เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย
ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงน ามาสู่การออกแบบกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้   
1. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  

1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน” โดย 
คณาจารย์สาขานิติศาสตร์  
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1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  

1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  
 2) กิจกรรมจัดท านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 

 
1.3 ข้ึนตอนด าเนินการกิจกรรม 

1.3.1. จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ 1) นักเรียนสามารถเข้าใจและซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 2) นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกฏหมายเก่ียวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
3) นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเข้าใจค าศัพทภ์าษาจีนและภาษาอังกฤษได้ 4) นักเรียนมีทักษะในการท างาน
เป็นทีม 5) นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 
ฐานการเรียนรู้ คือ 

1) ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
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2) ฐานบรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน” โดย คณาจารย์
สาขานิติศาสตร์  
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3) ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม 
- แนะน าความส าคัญของกิจกรรม  
- แบ่งนักเรียน, พี่เลี้ยงและผู้รู้ออกเป็น 5 กลุ่ม 
- ให้แต่ละกลุ่มฝึกพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยศัพท์โบราณวัตถุท่ีปรากฏในพิพิธภัณฑ์

กุดฉิมและฝึกอ่านออกเสียง  
- กิจกรรมสันทนาการและเล่นเกมส์ค าศัพท์ 
- ทดลองน าเสนอให้เพ่ือนในกลุ่มย่อยฟัง 
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4) ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ภาษาจีน โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- กิจกรรมสันทนา ร าพัดเพ่ือละลายพฤติกรรม 
- แนะน าความส าคัญของกิจกรรม  
- แบ่งนักเรียน, พี่เลี้ยงและผู้รู้ออกเป็น 5 กลุ่ม 
- ให้แต่ละกลุ่มฝึกพ้ืนฐานภาษาจีน ประกอบด้วยศัพท์โบราณวัตถุที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์กุด

ฉิมและฝึกอ่านออกเสียง  
- กิจกรรมสันทนาการและเล่นเกมส์ค าศัพท์ 
- ทดลองน าเสนอให้เพ่ือนในกลุ่มย่อยฟัง 
 

 

 



2) กิจกรรมจัดท านิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 
  

ตารางวิเคราะห์เนื้อหานิทรรศการ 
Theme: ชุมชนกุดฉิมถิ่นรุ่มรวยของทุนธรรมชาติและทุนวัฒนธรรม 

 หัวเรื่อง เนื้อหาสังเขป วัตถุจัดแสดง องค์ประกอบการแสดง 
G1 

 
ประวัติศาสตร์
การตั้งหมู่บ้าน 

 

บ้านกุดฉิมมีที่มาจากค าว่า “กุด” แปลว่า ขาด หมายถึงล าห้วยที่เปลี่ยนทางเดิน 
ส่วนค าว่า “สิม” มาจากสีมาแปลว่า เขตแดน หมายถึงเขตหรือแดนที่ท าสังฆกรรม
ของพระสงฆ์ ในอดีตเคยมีสิมน้ าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของ
การตั้งชื่อหม่าบ้านว่า “กุดฉิม” 
เล่ากันว่าเมื่อแรกตั้งหมู่บ้านได้มีกลุ่มบุคคลที่มาอาศัย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก 
คือ 
กลุ่มท่ี 1 มาจากเมืองนครพนม  
กลุ่มท่ี 2 มาจากแขวงเมืองมหาชัยกู่แก้ว  
กลุ่มท่ี 3 มาจากแขวงเมืองชนบท จังหวัดขอนแก่น  
กลุ่มท่ี 4 มาจากเมืองเวหรือเรณู  
โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้ได้มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกุดฉิมในเวลานั้นเรียกว่าบ้านนาท่ม  
ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดขึ้น จึงได้ย้ายที่อยู่ใหม่ จากนั้นจึง
ได้มีกลุ่มบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมอีกคือ  
กลุ่มท่ี 5 มาจากแขวงเมืองชานุมาน (เขมราษฎร์)  
กลุ่มท่ี 6 มาจากห้วยลึกหนองอิเลิง (อ าเภอท่าอุเทน) 

  

พัฒนาการและ
การปลี่ยนแปลง 

ยุคตั้งบ้าน (พ.ศ.2380-2475) 
เหตุการณ์ส าคัญ 
เริ่มต้ังชุมชนครั้งแรกท่ีบริเวณที่ตั้งโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม เรียกว่าบ้านนาท่ม ราว 
พ.ศ. จึง2380ย้ายที่ตั้งบ้านมาบริเวณ3แยกกลางหมู่บ้าน (หมู่1) จากนั้นใน พ.ศ.
2420 ได้ตั้งวัดพุทธสีมา (สมัยขุนอุดมเป็น ผญ.บ้าน) 
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ยุคขยายตัว (พ.ศ.2476-2512) 
เหตุการณ์ส าคัญ 
พ.ศ.2476-77 เริ่มปลูกยาสูบเพ่ือขาย (ส่งโรงบ่มนาทาม) 
พ.ศ..2480 ตั้งโรงสีในชุมชนครั้งแรก 
พ.ศ.2483 อหิวาตกโรคระบาดในชุมชน 
พ.ศ.2485 ชาวเวียดนามอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานในชุมชน โดยเข้ามาขออยู่อาศัยกับ
ชาวบ้านในบ้านกุดฉิม เพ่ือหลีกหนีจากภัยสงครามโดยส่วนมากชาวเวียดนามที่
อพยพมาจะอาศัยอยู่บริเวณทางที่เป็นสี่แยกของหมู่บ้านในปัจจุบัน 
พ.ศ.2487 ตั้งร้านขายของช าครั้งแรกในชุมชน 
พ.ศ.2497-98 เกิดน้ าท่วมใหญ่ 
พ.ศ.2506 มีรถยนต์คันแรกในชุมชน (นายเตียง มาลัยเค) 
และเริ่มปลูกปอเพ่ือขาย 
พ.ศ.2508 อาชีพนายฮ้อยขายผ้าเป็นที่นิยม 
ยุคความขัดแย้งทางการเมือง (พ.ศ.2508-2523) 
เกิดการแพร่ลัทธิคอมมูนิสม์แพร่กระจายในชุมชนและท้องถิ่น 
พ.ศ.2513ก่อสร้างถนนเส้นแสนพัน-นายอ และเริ่มนิยมปลูกมันแกวเพื่อขาย 
พ.ศ.2518-19 มีการลอกห้วย ท าให้น้ าลดการท่วมลง 
พ.ศ.2523ไฟฟูาเข้าสู่ชุมชน 
ยุคพัฒนา (พ.ศ.2524-2535) 
เหตุการณ์ส าคัญ 
คนในชุมชนเริ่มนิยมไปท างานต่างประเทศต่างประเทศ โดยจะผ่านการหางานจาก
บริษัทสามสี โดยส่วนมากจะไปท างานที่ประเทศไต้หวัน สิงค์โปร์ ซาอุดิอาระเบีย 
ท าให้บุคคลที่ไปท างานต่างประเทศมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว ส่งผลให้
ครอบครัวมีฐานะทางการเงินดีขึ้น   
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พ.ศ.2525 เริ่มนิยมปลูกกระเทียมเพ่ือขายที่หาดริมโข 
พ.ศ.2530 ประปาเข้าสู่ชุมชน 
ยุคยกฐานะเป็นต าบลกุดฉิม (พ.ศ.2536-ปัจจุบัน) 
แยกออกจากต.แสนพัน โดยยกฐานะเป็นต.กุดฉิม ในวันที่ 1 ก.ย. 2536 
และตั้งอนามัยต.กุดฉิม 
พ.ศ.2542 โทรศัพท์เข้าสู่ชุมชน 
พ.ศ.2546 อินเตอร์เน็ตเข้าสู่ชุมชน 

G2 ชาติพันธุ์ในบ้าน
กุดฉิม 
 

ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านกุดฉิมเป็นชนเผ่าไทญ้อ  
ไทญ้อในบ้านกุดฉิมมีการใช้ภาษาส าเนียงแตกต่างจากชนเผ่าทั่วไปในจังหวัด
นครพนม มีการออกงานด้วยชุดพ้ืนบ้านที่ท าจากผ้าฝูายที่มีการทอเองด้วยมือมีการ
ใช้ชีวิตปกติท่ัวไปแบบเผ่าอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ในอดีตยังพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอาศัยปะปนอยู่ในบ้านกุดฉิมด้วย 
คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว (ไทอีสาน) กลุ่มชาติพันธุ์ลาวพวน (ไทพวน) กลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ไท กลุ่มชาติพันธุ์ไทข่าพร้าว (ไทข่า) และกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ 

  

G3 ทุนทาง
วัฒนธรรมของ
บ้านกุดฉิม 

 

“วัดพุทธสีมา” ตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2420 ที่ตั้งวัดครั้งแรกตั้งอยู่ที่กลางหมู่บ้าน ต่อมา
ได้ย้ายไปตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านหรือที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ภายใน
วัดมีสิมที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในประมาณ พ.ศ.2469 – 2475 อายุราวประมาณ 70 
–90 ปีมาแล้ว โดยภายในสิมมีพระประธานใหญ่คู่หนึ่ง สร้างด้วยไม้รัง นับว่าเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านกุดฉิม 

“วัดกุดฉิมน้อย”  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 และได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ 20 เดือนกันยายาน พ.ศ.2550 นอกจากนี้ยังมี “ส านักสงฆ์” หรือ “วัดปุา
ศาลคาราม” ที่พักสงฆ์ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537   
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“ศาลปูุตา” ตัวศาลปัจจุบันได้รับการสร้างข้ึนเมื่อ  พ.ศ. 2543 โดยใช้งบประมาณ
ในการสร้างจากผ้าปุาจากประเทศสิงค์โปร์  นับเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านกุด
ฉิม ชาวบ้านนมีความศรัทธาและกราบไหว้บนบานปูุตาอยู่เสมอ โดยมีการเลี้ยง
ศาลปูุตาก็ใหญ่ทุกวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ในการจัดงานเลี้ยงปูุตามีการ
ฟูอนร าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน การจุดบั้งไฟก่อนเปิดงานท าพิธี และมีการน า
หมอล าซิ่ง คนในหมู่บ้านมีการน าข้าวใส่กระติบข้าวมาร่วมพิธีกรรมเลี้ยงปูุตา  

“แหล่งโบราณคดีบ้านกุดฉิม” ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 6 ต าบลกุดฉิม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถูกค้นพบใน พ.ศ. 2552 ในพ้ืนที่นาของนายก
อนิล ไชยยงค์ บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จากนั้นส านักศิลปากรที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าท าการตรวจสอบ ซึ่ง
สิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ ก าไลส าริด ก าไลทองเหลือง ชุดเครื่องประดับ เครื่องมือเหล็ก  
ตะกรันโลหะ ลูกกลิ้ง กล้องยาสูบ กระสุนดินเผา กระดูกและฟันสัตว์ และ
เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น สันนิษฐานว่าเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ร่วมสมัยบ้านเชียง มี
อายุราว  2,500 - 3,000 ปีมาแล้ว 

G4 กุดฉิมในกระแส
การเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของชุมชนกุดฉิม รวมทั้งแนวโน้มและอนาคตที่คาดหวังของ
คนในชุมชน 

“เราจะมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของตนเองและชุมชนกุดฉิมได้อย่างไร?” 
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แผนผังการระดมสมองประเด็นที่ชุมชนต้องการให้จัดแสดงในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกุดฉิม 
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1.4 ข้ันตอนสรุปและประเมินผล 
1.4.1  ทดสอบประเมินผลศักยภาพกลุ่มเปูาหมายหลังด าเนินกิจกรรม (post-test) 
1.4.2 จัดประชุมสรุป ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
1.4.3 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
1. ผลของกิจกรรมที่ด าเนินการพัฒนา 

ที ่ กิจกรรม ผลการการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
1 1. กิจกรรมเรียนรู้

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. นักเรียนสามารถเข้าใจและซาบซึ้ง
ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนเอง 
2. นักเรียนมีความรู้และเห็น
ความส าคัญและแนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม 
3. นักเรียนมีความเข้าใจในกฎหมาย
เกี่ยวกับโบราณวัตถุและ
โบราณสถาน 
4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะ
ยุวมัคคเทศก์โดยใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
5. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ชุมชน 
 
 

1) เกิดการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจในอนาคต
การศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
2) เกิดแหล่งเรียนรู้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนกุดฉิมฉิม
วิทยาคม ต าบลกุดฉิม อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
3) เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้โดยใข้พิพิธภัณฑ์เป็น
เครื่องมือในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของชุมชนท้องถิ่น 
4) เกิดกิจกรรมการ
บริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม อ าเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม  
5) เกิดการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมเข้า
กับการเรียนการสอน การ
วิจัยและการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
6) เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการ
กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

1.1 ฐานบรรยายหัวข้อ 
“ความส าคัญและแนวทางการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” 
โดย คณาจารย์สาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว  
1.2 ฐานบรรยายหัวข้อ 
“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ
โบราณวัตถุและโบราณสถาน” 
โดย คณาจารย์สาขานิติศาสตร์  

1.3 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย 
คณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
1.4 ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน โดย 
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 

2 กิจกรรมจัดท านิทรรศการของ
พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมี
ส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 
 

1. พิพิธภัณฑ์มีสื่อและนิทรรศการเล่า
เรื่องราวของชุมชนที่เกิดจา
กระบวนการมีส่วนร่วม 
2. ชุมชนเห็นความส าคัญของ
พิพิธภัณฑ์และเข้าใจกระบวนการ
ท างานของพิพิธภัณฑ์และการผลิต
สื่อและนิทรรศการ 
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2. ผลผลิตโครงการจากการจัดกิจกรรม 
1) นักศึกษาของสาขา/เรียนรายวิชาที่ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ทั้ง 4 สาขาวิชา (สาขาวิชา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้า
ร่วมจ านวน 82 คน 
   2) จ านวนผู้เข้าร่วม (ชุมชน) โครงการฯ จ านวน 20 คน 
  3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือของการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 1 เครือข่าย 
   4) ได้นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง 
   5) ได้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม จ านวน 5 กิจกรรม  
   6) ได้งานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง 

7) บูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 6 วิชา 
  

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 3.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคร ู

1. ครูเห็นความส าคัญในการใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

2. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี 
พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในท้องถิ่น 

3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นตัวเอง 
 3.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 

1. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากข้ึน 
2. นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและทักษะในการอ่านค าศัพท์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 
3. นักเรียนเกิดเข้าใจและซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
4. นักเรียนเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม 
5. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน 
6. นักเรียนเข้าใจความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ 
7. เกิดทัศนคติที่ดีและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 3.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
1. โรงเรียนเห็นความส าคัญท่ีจะเชื่อมโยงรายวิชาในชั้นเรียนเข้ากับเรื่องราวในท้องถิ่น/พิพิธภัณฑ์ 
2. โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างกระบวนกาเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
3. โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างเครือข่ายการศึกษากับมหาวิทยาลัย 

 
4.  ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจาการด าเนินโครงการฯ 
 1. นักเรียนเกิดเข้าใจและซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

2. นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและทักษะในการอ่านค าศัพท์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 

3. นักเรียนเกิดทักษะในการท างานเป็นทีม 
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4. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชุมชน 
5. นักเรียนเข้าใจความส าคัญของพิพิธภัณฑ์และเนื้อหาเรื่องราวการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม 
6. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
7. โรงเรียนเห็นความส าคัญท่ีจะเชื่อมโยงรายวิชาเข้ากับเรื่องราวในท้องถิ่น/พิพิธภัณฑ์) รวมทั้งการสร้าง

กระบวนการที่เน้นการเรียนนอกพ้ืนที่โรงเรียน/ในชุมชน (สถานที่ส าคัญ/พิพิธภัณฑ์) หรือดึงคนในชุมชนมามีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

8. ชุมชนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
9. ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
10. ชุมชนเกิดความภูมิใจในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
11.  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิมเห็นความส าคัญของเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จะน ามาใช้ผลิต

สื่อ/จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกระบวนการที่เน้นสร้างสัมพันธ์กับ
โรงเรียนและดึงชุมชนมามีส่วนร่วม และมองเห็นเปูาหมายว่าจะสามารถใช้พิพิธภัณฑ์เป็น “เครื่องมือ” ในการ
พัฒนาชุมชน เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว, เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการฯ 
 1. เกิดกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการท างานกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายเพื่อให้
กระบวนการท างานและผลที่ได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
 2. เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากข้ึน 
 
6. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการฯ 

1. ข้อจ ากัดของระยะเวลาในการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งมีภาระงานมาก 
2. ข้อจ ากัดของระยะเวลาในการด าเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งต้องท าการเรียนการสอน จึงปรับ

มาเน้นด าเนินการใช้ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เป็นหลัก 
3. เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากภาคีที่

เกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน (ครู-นักเรียน), ชุมชน (ผู้ให้ข้อมูล) และผู้ด าเนินการพิพิธภัณฑ์ (อบต.) จึงจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผล 

4. ปัญหาที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า (ได้รับงบเมื่อจะเข้าไตรมาศท่ีสาม) กอปรกับข้อจ ากัด
ของระยะเวลาที่แหล่งทุนเร่งรัดให้ด าเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ท าให้การท างานลดประสิทธิภาพลง 
เกิดความไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่ต้องเร่งใช้ 

 
7. ข้อเสนอแนะของการด าเนินงานโครงการฯ 
 ข้อเสนอแนะอาจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 2) ข้อเสนอแนะ
เชิงพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้  

1)  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
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1.1) ด้วยข้อจ ากัดของเวลาและภาระงาน การด าเนินงานครั้งนี้มีลักษณะเป็นเพียงการสาธิต
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ดังนั้น จ าเป็นในครั้งต่อไปควรมีการศึกษารายละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาข้อมูลท้องถิ่นให้
มากขึ้นอย่างเป็นระบบ เพราะข้อมูลที่ศึกษาเชิงลึกจะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและท าให้การ
ออกแบบ ด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น  

1.2) ในการด าเนินงานครั้งต่อไป ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
มากขึ้นเพ่ือให้ได้กระบวนการท างานที่มีหลากหลายมิติและมีพลังในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

2)  ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา  
2.1) ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ควรบรรจุแนวทางการ

ท างานดังกล่าวลงในแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพราะจะ
สามารถเชื่อมโยงคนใน สร้างกระบวนการให้โรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ ถือว่าเป็นการสร้างพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อนโยบายและการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะ
ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมของรัฐมีพลัง ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ท าให้ชุมชนรู้สึกถึงการมี
ตัวตน เกิดส านึกของการเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
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ภาพการด าเนินโครงการ 
 

 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิมกล่าวเปิดงาน 
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ฐานบรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกุดฉิม” 

โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
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54 

 

 

 
ฐานอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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แบบประเมินโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัยและการท านุศิลปวัฒนธรรม (ส าหรับปริญญาตรี) เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) เพศ                   O ชาย  

(26 คน/65%)   
O หญิง 
 (14 คน/35%) 

O อ่ืนๆ  

2) อายุ (ปี) O ต่ ากว่า 30  
(40คน/100%) 

O 31-40  
(3 คน/15%) 
 

O 41-50  
(10 คน/50%) 

 
 

O มากกว่า 50 

3) อาชีพ O เกษตรกร 
 

  O อ่ืนๆ (นักเรียน) 
(40 คน/100%) 

 
ตอนที่ 2 ความพอใจต่อโครงการในภาพรวม 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวสารเกี่ยว
โครงการมีความเหมาะสม 

30 10 - - - 4.2 

2. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงมี
ความเหมาะสม 

20 15 5 - - 4.3 

3. สถานที่ในการจัดโครงมีความสะดวก
และเหมาะสม 

20 15 5 - - 4.3 

4. วิทยากร/ผู้ให้ความรู้/ผู้ด าเนินกิจกรรม
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน 

30 10 - - - 4.2 

5. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้ 

20 15 5 - - 4.3 

6. ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

10 25 5 - - 4.25 

7.รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

30 10 - - - 4.2 

8. ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง 

30 10 - - - 4.2 

9. เอกสารโครงการมีความเหมาะสม 30 10 - - - 4.2 
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10. การให้บริการ/การต้อนรับ/การ
ลงทะเบียน/อาหารมีความเหมาะสม 

35 5    4.4 

รวม      4.25 

 
ตอนที่ 3 ความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความรู้ของท่านเก่ียวกับประเด็น/
กิจกรรมก่อนเข้าร่วมโครงการ 

- - 6 32 2 2.3 

2. . ความรู้ของท่านเกี่ยวกับประเด็น/
กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการ 

20 12 6 2 - 4.2 

รวม      3.25 

 
ตอนที่ 4 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเวลามากกว่านี้เพ่ือรวบรวมและสรุปประเด็นที่มีจ านวนมากในชุมชน 
2. ควรมีประเด็นและกิจกรรมเก่ียวกับการหารายได้มากกว่านี้ 
3. อยากให้ด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
4. ให้มหาวิทยาลัยหางบประมาณมาด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
5. ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
6. อยากให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
7. อยากให้เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัด 
8. อยากให้มีการพาไปดูงาน 
9. อยากให้การฝึกปฏิบัติจริงของกิจกรรมที่ออกแบบไว้ในแผน 
10. ข้อมูลจากการวิจัยยังไม่ครอบคลุมอยากให้มีการเก็บเพ่ิมเติมอีก 
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แบบประเมินโครงการ ฯ (ส าหรับโรงเรียน) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน  

√   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา ขยายโอกาส/ตชด.    อื่นๆ.......................... 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

√ ผู้บริหารโรงเรียน (1คน)  √ครู (3 คน) เจ้าหน้าที ่  ชุมชน (7 คน) 
 
ส่วนที่ 3  รายการประเมิน 
  กรุณาใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ทา่นต้องการ 

5 = เห็นด้วยมากที่สุด     4 = เห็นด้วยมาก    3  =  เห็นด้วยปานกลาง   
2 = เห็นด้วยน้อย            1 = เห็นด้วยน้อยมาก   0  = ไม่เห็นด้วย 

 
รายการ 5 4 3 2 1 0 ค่าเฉลี่ย 

1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค ์        

1.1 เปิดโอกาสให้โรงเรียนมสี่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมตามความตอ้งการ  8 3    3.7 

1.2 เปิดโอกาสให้โรงเรียนมีส่วนรว่มในการจัดท าคูม่ือ สื่อการเรียนการสอน 
โครงงานนักเรียน หรืออื่น ๆ ท่ีเกดิประโยชน์ 

1 10     4.09 

1.3 เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของนักเรียนก่อน
ร่วมโครงการ 

11      5.0 

1.4 มีการวางแผน ประชุมชี้แจงนโยบายและความส าคญัของโครงการ 11      5.0 

1.5 เปิดโอกาสให้โรงเรียนมีส่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 11      5.0 

2. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน        

2.1 การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 10 1    3.9 

2.2 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใหก้ับครูผูส้อนมีความเหมาะสม  8 3    3.7 

2.3 สื่อ/นวัตกรรม ประกอบการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม  10 1    3.9 

2.4 ความรู้ความสามารถของวิทยากรหรือคณาจารย์ที่มาเป็นพีเ่ลี้ยง หรือเป็น
วิทยากรให้ความรูม้ีความเหมาะสม 

1 10     4.09 

2.5. ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  8 3    3.7 

2.6 ความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 9 1    4.0 

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        

3.1 เอกสารประกอบ/วัสดุ - อุปกรณ ์มีเพียงพอต่อความต้องการ 2 9     4.18 

3.2 เอกสารประกอบครอบคลุมเนือ้หาของกิจกรรมในโครงการ  8 3    3.7 

3.3 ความเหมาะสม/เพียงพอของอาหาร/อาหารว่าง 1 10     4.09 

3.4 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ี  10 1    3.9 

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ        

4.1 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  1 9 1    4.0 

4.2 มีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ  1 10     4.09 

4.3 ความรู้ที่ไดร้ับก่อนเข้าร่วมโครงการ   10 1   2.9 

4.4 ความรู้ที่ไดร้ับหลังเข้าร่วมโครงการ 1 10     4.09 
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4.5 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  10 1    3.9 

4.6 ควรมีโครงการ เช่นนี้ในปีถัดไป  10 1     4.09 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 
 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ควรเพิ่มเวลาในการด าเนนิงานมากกว่านี้ 
2. ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งทุกปี 
3. อยากให้พิพิธภัณฑ์สร้างอาชีพแก่ชุมชน 
4. ควรมีการฝึกอาชีพด้วย 
5. ถ้าสามารถเชื่อมโยงกับวิชาในชัน้เรียนได้จะดีมาก 
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ที่ อว ๐๖๐๙.๒/๑๑๕         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยนครพนม 
         อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
         ๔๘๐๐๐ 
 

           ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่และประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
เอกสารที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ 
                        ๒. ก าหนดการ 
 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ของ พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการวิชาการแก่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านกุดฉิม และเพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย
และการท านุศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริการวิชาการกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงใคร่ข้อความอนุเคราะห์สถานที่ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมโครงการจ านวน ๗๐ คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียน
กุดฉิมวิทยาคมจ านวน ๑๐ คน นักเรียนโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จ านวน ๔๐ คน แกนน าชุมชน หรือผู้รู้และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นกุดฉิม จ านวน ๒๐ คน เพ่ือร่วมประชุม
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว      

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ      

                                                             
                                                            (ดร.วรวฒุิ อินทนนท์)   

                       รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ก าหนดการ 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 
ณ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
 
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ 

กล่าวรายงานโดย ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

กล่าวต้อนรับโดย ผอ. ศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
กล่าวเปิดงานโดย นายวิทยา แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ความส าคัญและแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นกุดฉิม”  
โดย คณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พักเบรคและกิจกรรมสันทนาการ 
บรรยายหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน” 

โดย คณาจารย์สาขานิติศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาอังกฤษ 

โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พักเบรคและกิจกรรมสันทนาการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคเทศก์ภาษาจีน 

โดย คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑๖.๐๐ น. พิธีปิด 
 
* หมายเหตุ ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์               

 
 


