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กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดศึกษาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู ในโครงการวิจัยเรื่อง “เอกลักษณและรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยในเขต
จังหวัดภาคใตของประเทศไทย” เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับผูประกอบการรานขาวแกงในภาคใต คัดสรร วิเคราะห
สังเคราะห โดยตกผลึกภูมิปญญาจากการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่
ถายทอดจากผูประกอบการ 25 ธุรกิจ จาก 5 จังหวัดเปาหมาย ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา สงขลา และพัทลุง การดําเนินงานวิจัยใชวิธีการ
เดินทางลงสู พ้ืนที่ 5 จังหวัด โดยใชเวลาดําเนินการ 2 ป (ป 2549-2550)
จึงไดผลงานวิจัยที่สังเคราะหเปนตํารับอาหารมาตรฐานได 30 ตํารับ เผยแพร
ผานทางหนังสือ “อรอยกับ 30 เมนูอาหารภาคใต”



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในภาคใต



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)

อรอยกับ
30 เมนูอาหารภาคใต



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)
การเดินทางของตํารับอาหารไทย... กาวผานจากพื้นที่จังหวัด

ภาคใตสูประตูเมืองภาคกลาง ภายใตโครงการ “การพัฒนาอาหารพื้นบาน
จังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยความรวมมือ
ของกลุมผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือและกลุมชุมชนแมบานหวยทรายใต
ที่รวมกันคัดสรรรายการอาหารพื้นบาน การรวมสาธิตโดยภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เปนผูสูงอายุบานหวยทรายเหนือ จนไดตํารับอาหารพื้นฐาน
จํานวน 37 ตํารับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชนและพัฒนา
เปนหนังสือ “อาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรี” ใชเวลาในการดําเนินงาน
รวม 3 ป แตการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการแบบดั้งเดิมจะใชระยะ
เวลานาน และจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่เปาหมายเทานั้น



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)



กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)



หนังสือ “อาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุร”ี

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต (ตอ)



แนวปฏิบัติที่ดี

พลิกสถานการณจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบเดิม
สูการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบออนไลน ตอบโจทยการ
สื่อสารในยุคดิจิตอลที่รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และ ไรพรมแดน



ระยะที่ 1 โครงการตํารับอาหารไทยสี่ภาค

เว็บไซต http://www.thaicuisinenetwork.com

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



การใชโปรแกรม Google Analytics ในการวิเคราะห
การเขาชมฯ พบวามีผูสืบคนขอมูล จํานวน 157 ประเทศ
โดย 10 อันดับแรก คือ ไทย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน สวีเดน ฝรั่งเศส สิงคโปร
และ เนเธอรแลนด

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



การใหบริการเว็บไซต จาก 2 มิ.ย.50-ธ.ค. 57 พบวา
มีผูเขาใชงาน 478,897 คน จํานวนการใชงาน 561,803 ครั้ง
หนาเว็บที่เปดอาน 3,221,746 หนา เฉลี่ย 5.73 หนา เวลาใน
การสืบคนตอครั้ง 3.07 นาที

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



ระยะที่ 2 โครงการตํารับอาหารไทยออนไลน

เว็บไซต http://www.foodnetworksolution.com

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



เปนการขยายกรอบแนวคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการเรียนรู ใหสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณไดไมรู
จบ  ด วยการจั ดการองค ความรู พหุ สาขาด านอาหาร
รวมแบงปนความรู  แลวใชระบบสารสนเทศในรูปแบบ
สารานุกรมออนไลน เพื่อรวบรวม จัดระบบ เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู สรางสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง โดยความรวมมือของ
มทร.พระนคร สจล. และ มทร.รัตนโกสินทร

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางเว็บไซต
www.foodnetworksolution.com หั ว ข อ COOKBOOK
สามารถคนหาตํารับอาหาร 101 ตํารับ รวมทั้งวิดีโอสาธิต
อาหาร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานระบบ และการแชร
ขอมูลเพื่อเผยแพรตอลภาพหนาเว็บไซต

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง YouTube โดยใช
คําคน thaicuisinenetwork พบกับวิดีโอแสดงการสาธิตอาหารไทยสี่ภาค
101 ตํารับ

หนาแรกของตํารับอาหารไทยออนไลน สืบคนบน YouTube

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



การวิ เ คราะห และสรุ ปผลการ เข าชมระหว า ง
13 มีนาคม 2556-6 ธันวาคม 2557 ดานประสิทธิภาพ
มีจํานวนการเขาดู 1,567,973 ครั้ง โดยมีจํานวนนาทีที่ดู
โดยประมาณ 6,700,708 นาที และมีสมาชิก 6,536 คน

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



ดานการมีสวนรวมของผูเขาชม มีการระบุความชอบใน
รายการ 4,173 คน แสดงความคิดเห็น 355 คน มีการแชรหรือ
สงตอขอมูลถึงผูอื่น 459 ครั้ง โดยผานชองทางของ Facebook
Google+TwitterPinterest Blogger และ Tumblr

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



ดานวิดีโอที่ เขาชมมากที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก
ไสกรอกอีสาน แจวฮอน วุนกะทิ ไสอั่ว น้ําพริกหนุม ขาวคลุก
กะป ตมขาไก ขนมจีนน้ํายาปกษใต หมกไกใสหัวปลี ถั่วเขียว
ตมนํ้าตาล โดยมีจํานวนการเขาชมไสกรอกอีสาน มากที่สุด
คือ 115,099 ครั้ง

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



ดานขอมูลประชากรที่เขาชม เปนเพศหญิง รอยละ 53
และเพศชาย รอยละ 47 อยู ในกลุมอายุ 25-34 ป โดย
5 ภูมิภาคที่เขาชมสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่ ง เศส สหราช
อาณาจักร สวีเดน ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุน และนอรเวย
ตามลําดับ

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



ดานการคนพบขอมูล วิเคราะหไดวา ผูชมดูจากหนาดู
วิดีโอของ YouTube มากที่สุด คือ รอยละ 95 รองลงมาคือ
จากโปรแกรมเลนที่ฝงในเว็บไซตอื่นๆ รอยละ 2.5 จาก
โทรศัพทมือถือ รอยละ 1.5 และ อื่นๆ รอยละ 0.7

แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)



แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)

การวิเคราะหขอมูลการ
ใชงานในภาพรวมโดยใช
YouTube Analytics



แนวปฏิบัติที่ดี (ตอ)

ขอมูลดานประชากร โดย
ใช You Tube

Analytics



ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา
• ไดสรางสรรควิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการเดิม คือ การถายทอด
ความรูแบบซึ่งหนา  เปนวิธีใหมที่การดําเนินการผานระบบออนไลน
• เปนนวัตกรรมการสื่อสารความรู ผานระบบอินเตอรเน็ต โดยอาศัย
Social Network ที่ประชาชนทั่วโลกทุกกลุม ทุกเพศ อายุ สามารถใชงานได
• เปนการพัฒนาระบบการสื่อสารออนไลนระหวางผูจัดทําและผูรับสื่อ
หรือผูบริโภคสื่อ ผานทางอีเมลของผูจัดทํา และผานทางเฟสบุค
• ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่ไดขึ้นช่ือวาเปนผูนําดานการศึกษา
ทางไกล คือ มสธ.โดยสัมภาษณในรายการ "สถานีนวัตกรรม" ชวง "ไทยคิด
ไทยสราง"



ปจจัยแหงความสําเร็จ
• ปจจัยดานการบริหารโครงการ
• ปจจัยดานผูเช่ียวชาญ
• ปจจัยดานเครือขายความรวมมือ
• ปจจัยดานการใชโซเชียลเน็ตเวิรคเปนตัวขับเคลื่อน
ขอมูล



ปญหา/อุปสรรค
• ปญหาดานการรวบรวมความรูของอาหารประจําถิ่น
• ปญหาการถายทอดความรูจากวิทยากร
• ปญหาดานการบันทึกรายการ



ความทาทายตอไป
• การเพิ่มภาษาการสื่อสารดวยภาษาอาเซียน โดยเริ่มตน
ดวยภาษาหลัก 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซา
กําหนดเปน Subtitle อยูบนหนาจอของรายการสาธิต
รวมทั้งการเพิ่มภาษาอาเซียนทุกภาษา
• การเพิ่มความเชื่อมโยงของขอมูลที่ใชในการสืบคนบน
เว็บไซต โดยเชื่อมโยงเรื่องวัตถุดิบ ใหผูชมสามารถสืบคนหา
ความรู เกี่ยวกับวัตถุดิบของตํารับอาหารได ในลักษณะ
สารานุกรมอาหารไทยออนไลน



ขอบคุณคะ


