
แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 
 การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือช่วยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีศักยภาพ มีความพร้อม
ส าหรับการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ที่ก าลังเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล โดยเป้าหมายของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้น
ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คือ การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุล
หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติ อันเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุข คือทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบัน
และคนรุ่นอนาคต (สันติ บางอ้อ, 2546: ออนไลน์) การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับ
ความรู้ ความสามารถของคนในท้องถิ่นผู้ซึ่งรู้จักพ้ืนที่ของตนเป็นอย่างดี เพ่ือช่วยวางแนวทางการพัฒนาให้เป็นไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง เกิดผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้ช่วยพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดความรัก และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตน  
 ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองค์ความรู้เชิงวิชาการ จึงมีภารกิจที่ส าคัญ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย เพ่ือเร่งสร้างองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ อาจกล่าวได้ว่า การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการโดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญ เพ่ือให้นักศึกษาผู้ซึ่งจะเป็นก าลัง
หลักในการพัฒนาประเทศได้เรียนรู้กับชุมชน ฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง มีทักษะและมีความพร้อมด้านต่างๆ ก่อน
ก้าวสู่การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีคุณธรรม น า
วิชาการไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น 
สังคมและประเทศชาติ  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาหัวข้องานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา 

2.2 เพ่ือพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 ผู้ที่น ากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ในการท างานวิจัย  
 
4. กระบวนการจัดการความรู้ 



ด าเนินการในรูปคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งคณะกรรมออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพ่ือท า

หน้าที่รับผิดชอบถอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นที่ประชุมได้ด าเนินการแสวงหาประเด็นต่างๆ เพ่ือ
ท าการก าหนดหัวข้อส าหรับถอดองค์ความรู้ ทั้งประเด็นจากการจัดการความรู้ (KM) ของปีการศึกษาก่อนหน้า 
หรือประเด็นในกรอบเดิม ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงการมองหาประเด็นใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา โดย
ที่ประชุมมีมติในประเด็นแนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องแสวงหาองค์ความรู้ส าหรับน ามา
พัฒนาการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการที่มีนักศึกษามีส่วนร่วม อันจะเป็นการด าเนินการตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาประเด็นค าถามเพื่อใช้ส าหรับการถอดองค์ความรู้  
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้พัฒนาประเด็นค าถามโดยมีวิธีการคือ สรรหาผู้มีประสบการณ์การ

ด าเนินการวิจัยกับการบูรณาการวิชาการสู่ชุมชน  เมื่อคัดเลือกผู้ที่จะให้ความรู้ได้แล้ว จึงพัฒนาข้อค าถามต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็น 
คณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้ โดยน ามา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในประเด็น แนวทางการบูรณาการงานวิจัย 
และการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้ 
ภายหลังจากการได้องค์ความรู้เป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการเผยแพร่องค์

ความรู้ โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบสื่อ PDF และ E-BOOK ส าหรับเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซด์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ  นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินการจัดท าคลิปเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือให้ผู้ใช้ความรู้ได้ท าความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ได้รวดเร็วและกระชับยิ่งขึ้น 

 
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ 

ในการถอดองค์ความรู้หัวข้อ “แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้องค์ความรู้ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้ดังนี้ 
 5.1 ทัศนคติต่อการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาคือ
อะไร 
 ในการท างานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน จ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่ามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถน า
งานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้ และวิชาดังกล่าวต้องสามารถน าไปบริการวิชาการเชิงพ้ืนที่กับ
ชุมชน ในลักษณะที่นักศึกษาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยได้ เมื่อพบรายวิชานั้นแล้ว  จึงด าเนินการบูรณา
การร่วมกันและเลือกชุมชนที่จะน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการจะน าประโยชน์ลงไปสู่ชุมชนนั้นจ าเป็นต้องได้
ประโยชน์เท่ากันทุกส่วน ทั้งคณาจารย์ที่ลงพ้ืนที่ ชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานที่คณาจารย์สังกัด โดยการ



ด าเนินการท างานต้องยึดหลัก 3 ม. คือ มองคน มองงาน มองตน นอกจากนี้ ในการท างานวิจัยเพ่ือบริการวิชาการ
สู่ชุมชนยังมีประโยชน์ต่อประกันคุณภาพ (SAR) ต่อการประเมินภาระการสอน และยังสามารถน างานวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการได้ 
 5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาของท่านมีอะไรบ้าง 

  ปัจจัยแรกคือ พัฒนาตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยต้องท าหน้าที่บทบาทอาจารย์และนักวิจัยอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยัง
ต้องตระหนักว่าการลงพ้ืนที่ของเรานั้นท าให้ชุมชนได้ประโยชน์และนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ปัจจัยที่
สองคือ รายวิชาที่สอนตอบโจทย์กับงานวิจัย โดยกระบวนการเรียนการสอนหากผู้สอนด าเนินการสอนในรายวิชาที่
ตอบโจทย์กับงานวิจัยอยู่แล้วจะส่งผลต่อการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือใช้ในการลงพ้ืนที่มีความครอบคลุมและชัดเจน 
รวมถึงสามารถน านักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สามคือ เมื่อได้โจทย์วิจัยแล้วจงึเลือกรายวิชาที่สามารถน ามาบูรณาการได้ เมื่อได้รายวิชาแล้ว
จึงน านักศึกษามามีส่วนร่วมในการท างานภายหลัง 

 5.3.กระบวนการในการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ของท่านเริ่มต้นอย่างไร  
 5.3.1 การเลือกรายวิชา ส าหรับการเลือกรายวิชา ผู้ให้ความรู้มองว่าทุกรายวิชาสามารถบูรณาการได้ โดย
ผู้สอนสามารถปรับตามความเหมาะสม เช่น การวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้มีการน านักศึกษา
เข้ามาเป็นผู้ช่วยงานวิจัย/การฝึกน าเสนอข้อมูลการท างานวิจัยร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน หรือในรายวิชา
ภูมิศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ วิชาภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนา วิชาภูมิศาสตร์ท้องถิ่น วิชาภูมิศาสตร์เกษตร 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ วิชาเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่สามารถน ามาบูรณาการกับการวิจัยได้เป็นอย่างดี แต่ใน
บางครั้งอาจารย์จะต้องเสียสละแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าเช่าเหมารถลงพ้ืนที่ เป็นต้น แต่ในบาง
รายวิชาที่ไม่ค่อยเหมาะกับการลงพ้ืนที่ อาจเลือกจัดเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทดแทน เพราะชุมชนคือ 
Social lab ที่ส าคัญของนักศึกษา 
 5.3.2 พ้ืนที่บริการวิชาการ เมื่อได้รายวิชาที่บูรณาการแล้วจึงท าการเลือกพ้ืนที่บริการวิชาการ โดยดูจาก
เนื้อหารายวิชาว่ามีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนใดบ้าง เมื่อพบแล้วจึงท าการลงพ้ืนที่นั้น ๆ และหากผู้สอนมี
โครงการวิจัยที่ก าหนดพื้นที่เป้าหมายไว้แต่แรกแล้ว สามารถบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ทันที ในกระบวนการ
สอนและการวิจัย ผู้สอนสามารถเชิญภาคีเครือข่ายหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนมาเป็นวิทยากรช่วยสอน เพ่ือมอบ
ความรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งก่อนการลงพ้ืนที่ชุมชนทุกครั้ง ผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายว่าต้องการให้นักศึกษา
เรียนรู้เรื่องใดบ้าง เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นความรู้ที่นักศึกษาจะค้นคว้าก่อนลงพ้ืนที่ทุกครั้ง  

5.3.3 เทคนิคให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการและงานวิจัย  ส าหรับในงานบริการ
วิชาการและงานวิจัยส่วนใหญ่ผู้สอนจะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แต่อาจมอบหมายให้นักศึกษา
บางคนบางกลุ่มที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่นรับผิดชอบหน้าที่ส าคัญในงานวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาทุก
คนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีการเขียนงานวิจัย กระบวนการออกแบบการด าเนินงาน ร่วมเสนอความคิดเห็น
ร่วมกับชุมชนหรือพ้ืนที่ รวมถึงการถอดบทเรียนโดยการน าเสนอผลงาน โดยในบางโครงการวิจัยจะระบุ
ค่าตอบแทน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษา ซึ่งท าให้นักศึกษาเกิดรายได้ เกิดความสนุกในการเรียนรู้การท างาน



กับอาจารย์ แต่หากนักศึกษาบางคนบางกลุ่มไม่มีความเป็นจิตอาสามากนักก็อาจต้องใช้นโยบาย “จ.บ.” ได้แก่ 
“จ.” คือ จูงใจนักศึกษาด้วยค่าตอบแทน+ค่าเบี้ยเลี้ยง และถ้าส าเร็จก็จะมีรางวัลหรือมีคะแนนเพ่ิม ส่วน “บ.” คือ 
บังคับ เช่น หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะไม่ผ่านรายวิชานี้และอาจมีกระบวนการหักคะแนน ซึ่งนโยบายดังกล่าวเมื่อ
รวมกันแล้วคือ “จบ” ดังนั้น นักศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้นโยบายดังกล่าว หลังจากที่ได้เข้าร่วมในโครงการแล้ว จึงมี
ความผูกพัน มีสังคม ได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดความสบายใจและได้ประโยชน์ในทุกส่วน และสุดท้ายคือ 
ได้ความภาคภูมิใจของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การใช้นโยบายดังกล่าว ควรจะเริ่มจากอธิบายก่อนว่าการท าวิจัยมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร และท าให้นักศึกษาเกิดความสมัครใจที่อยากจะร่วมโครงการ 
  5.3.4 การแสวงหาประเด็นปัญหาสู่การพัฒนาหัวข้องานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา ส าหรับการแสวงหาหัวข้อวิจัยมักจะเกิดจากประเด็นปัญหาในพ้ืนที่จริง สถานการณ์จริง 
โดยเฉพาะวิจัยเชิงชุมชนพ้ืนที่ วิจัยลักษณะนี้มักจะไม่ได้เกิดจากผู้วิจัยต้องการท า  แต่ต้องเป็นความต้องการของ
ชุมชน โดยมีความเชื่อว่าท าอย่างไรจึงจะสามารถใช้ศาสตร์ความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาประเด็นหนึ่ง ๆ นั้น เราไม่สามารถท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยทีมงานคือ
คณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังต้องเชิญผู้มีความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ามาร่วมบูรณาการความรู้และความร่วมมือ 
เช่น การแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ า ปัญหาผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 5.3.5 การจัดการความรู้สู่การพัฒนาหัวข้องานวิจัย ในประเด็นนี้สิ่งที่ส าคัญคือ ผู้สอนต้องน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัยและการบริการวิชาการในครั้งก่อน มาสรุปประเด็นและน าเสนอในเชิงพัฒนาต่อ
ยอด ซึ่งการจะต่อยอดงานวิจัยต้องอาศัยกระบวนการภายใต้กรอบวิจัย การวางประเด็น ต้องอ้างอิงยุทธศาสตร์
ชาติ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และชุมชน จากนั้นน าโจทย์มาพัฒนา ลงมือปฏิบัติ วางแผน เพ่ือจะได้รู้ว่าท า
เพ่ืออะไร ตอบโจทย์อะไร (ตามกระบวนการ) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ซึ่งมักจะ
ต้องระบุเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าจะต้องบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น บูรณาการอย่างน้อย 1 รายวิชา มีนักศึกษา
เข้าร่วมกี่คน มีพ้ืนที่ใดได้รับผลประโยชน์บ้าง ซึ่งจะช่วยพัฒนานักศึกษาที่จะออกบริการแก่ชุมชนหรือท้องถิ่น โดย
มีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน า 
 5.3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษา ในกระบวนการของการเรียนการสอนที่มีวิจัยเป็นฐาน ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาผลงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการน าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย การเสวนาวิชาการในรายวิชา นอกจากนี้ยังต้องผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กระบวนการเผยแพร่ความรู้จากผลการวิจัยสู่ชุมชน รวมถึง เผยแพร่ผลงานตามเวทีงานประชุมต่างๆ ทั้ง งาน
ประชุมวิชาการระดับจังหวัด งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค งานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือแม้กระทั้งใน
รูปแบบบทความวิจัย เป็นต้น 
  5.3.7 การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ ส าหรับประเด็นนี้ผู้สอนจะท าการคัดเลือกองค์ความรู้ที่เกิดจากการลงพ้ืนที่ของ
นักศึกษามาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ นอกจากนี้บางครั้งยังสามารถน าองค์
ความรู้นั้นมาต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของผู้สอนต่อไป 
 



 5.4 ปัญหาและอุปสรรคของการบูรณาการงานวิจัย และบริการวิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

5.4.1 การระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคส าคัญของการลงพ้ืนที่ โดยในช่วงสองปีที่ผ่านมานักศึกษา
ไม่ได้มีการลงพ้ืนที่เลย จึงท าให้มองเห็นความแตกต่างของนักศึกษาที่เคยได้ลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติจริงกับนักศึกษาที่นั่ง
เรียนแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ผู้สอนจึงแก้ปัญหาด้วยการถ่ายวีดีโอ สัมภาษณ์ และน ากลับมาวิเคราะห์เพ่ือพูดคุย
กับนักศึกษา แล้วจึงมอบหมายงานต่อไป 
 5.4.2 ปัญหาด้านระบบการจัดคาบสอน การจัดตารางเรียนตารางสอน ยกตัวอย่างเช่น ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับตารางการสอนให้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ ได้พา
นักศึกษาลงพื้นที่ท าวิจัย หรือพานักศึกษาท ากิจกรรมบูรณาการวิชาการต่าง ๆ และการมเีวลาว่างจากการเรียนการ
สอนเช่นนี้ จะช่วยเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ได้มีเวลาพานักศึกษาท ากิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาในรูปแบบต่าง ๆ 
มากขึ้น 

5.4.3 อุปสรรคส่วนตัวของผู้สอน (ผู้วิจัย) ได้เกิดเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุม (Out of Control) เกิดขึ้น
เนื่องจากพบกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ในกระบวนการท างาน เช่น ปัญหาส่วนบุคคล 
ปัญหาส่วนตัวกับทีมวิจัย ปัญหาส่วนตัวกับเครือข่ายชุมชน ส่งผลให้งานวิจัยที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ต้องการ แต่ก็สามารถด าเนินงานวิจัยผ่านตาม TOR ที่ระบุไว้ (ลดความคาดหวังโดยการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้ได้
เป้าประสงค์ตาม TOR) 

 
 5.5 ผลลัพธ์ของการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 5.5.1 อาจารย์ผู้สอน ได้ท าบทบาทหน้าที่การเป็นอาจารย์และนักวิจัยอย่างเต็มที่ และได้พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาจากการบูรณาการการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 5.5.2 นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ท าให้เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพจากการลงพ้ืนที่
มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ลงพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวในการท างานกับคนหมู่มากได้เป็นอย่างดี 

5.5.3 หน่วยงานที่สังกัดสามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ
ของอาจารย์ ส่วนคนในชุมชนหรือในพ้ืนที่นั้น ๆ จะได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้นเพราะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในพ้ืนที่ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ชุมชนยังได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนา
จากการเข้าไปบูรณาการและบริการวิชาการด้านต่างๆ  
 
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ) 
 ในการถอดความรู้ “แนวทางการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” พบเทคนิค วิธีการ และเคล็ดลับดังต่อไปนี้ 
 6.1 ในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการผู้สอนมีเทคนิควิธีการคือ  
 6.1.1 วางแผน (Plan) โดยเลือกรายวิชาที่เหมาะสมส าหรับการบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนกับ
หัวข้อวิจัย เมื่อได้รายวิชาแล้วจึงท าการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือน าเสนอขอทุนวิจัยให้สอดคล้องกับรายวิชาการสอน
และสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่วิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจเขียนโครงการวิจัยก่อนที่จะเลือกรายวิชาในภาระการสอน
ก็สามารถท าได้  



 6.1.2 ปฏิบัติตามแผน (Act) น าแผนงานไปปฏิบัติ โดยด าเนินการสอนพร้อม ๆ กับน านักศึกษาลงพ้ืนที่วิจัย
ตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนได้รับองค์ความรู้ทั้งจากการสอนและจาก
กระบวนการท างานวิจัย เป็นการได้รับองค์ความรู้จากพ้ืนที่จริง และยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
การศึกษานอกห้องเรียนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย  
 6.1.3 สังเกตผลการปฏิบัติ (Observe) เป็นขั้นตอนการสังเกตผลการปฏิบัติตามแผน โดยท าการน าข้อมูลที่
ได้รับจากการบูรณาการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ สภาพอุปสรรค  และปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการประสบปัญหาการสอนและการลงพ้ืนที่วิจัยจากสถานการณ์โควิด 19 จากนั้นบันทึกและน าเสนอ
ทางออก เพ่ือให้กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.1.4 สะท้อนผลหรือสะท้อนความคิด (Reflect) ผู้สอนหรือผู้วิจัยสะท้อนผลของการบูรณาการที่ได้รับ
ออกมาเป็นชุดองค์ความรู้ในรูปแบบรูปเล่มวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับต่างๆ เป็นต้น 
 6.2 ในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ผู้สอนมีเคล็ดลับคือ  

มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนในรายวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการและงานวิจัย โดยให้มีส่วน
ร่วมตั้งแต่วิธีการเขียนงานวิจัย กระบวนการออกแบบการด าเนินงาน ร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมกับชุมชนหรือพ้ืนที่ 
รวมถึงการถอดบทเรียนโดยการน าเสนอผลงาน มีการใช้นโยบาย “จ.บ.” ได้แก่ “จ.” คือ จูงใจนักศึกษาด้วย
ค่าตอบแทน+ค่าเบี้ยเลี้ยง และถ้าส าเร็จก็จะมีรางวัลหรือมีคะแนนเพ่ิม ส่วน “บ.” คือ บังคับ เช่น หากไม่เข้าร่วม
กิจกรรมก็จะไม่ผ่านรายวิชานี้และอาจมีกระบวนการหักคะแนน ซึ่งนโยบายดังกล่าวเมื่อรวมกันแล้วคือ “จบ” 
ดังนั้น นักศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้นโยบายดังกล่าว หลังจากที่ได้เข้าร่วมในโครงการแล้ว จึงมีความผูกพัน มีสังคม ได้
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดความสบายใจและได้ประโยชน์ในทุกส่วน และสุดท้ายคือ ได้ความภาคภูมิใจของ
แต่ละบุคคล ทั้งนี้เคล็ดลับจากการใช้นโยบายดังกล่าว ควรจะเริ่มจากอธิบายก่อนว่าการท าวิจัยมีประโยชน์ต่อ
นักศึกษาอย่างไร และท าให้นักศึกษาเกิดความสมัครใจที่อยากจะร่วมโครงการ 

 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 ได้แนวปฏิบัติในการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 7.2 ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาหัวข้องานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 
 
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 8.1 แบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุมน าเสนอ “แนวปฏิบัติในการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 8.2 หน่วยงานภายนอกที่ตอบรับการน าความรู้ KM ไปใช้ประโยชน์ 
 
9. แหล่งอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิง 



แหล่งอ้างอิง 
สันติ บางอ้อ. (2546). การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ตอนที่ 2. สืบค้น 16 มีนาคม 2565, จาก
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