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บทสรุป 
 จำกกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยกำรใช้
หลักกำรบูรณำกำรให้นักศึกษำมีประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กลุ่มของนักศึกษำและมีอำจำรย์เป็นผู้เสนอแนะ ท ำให้เกิดโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมชุมชนสู่กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำ ชุมชนดำวเรือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงำนจริง จำกโจทย์จริงภำยในชุมชน โดยนักศึกษำ
แต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่เป็นของตนเอง หรืออำจได้รับโจทย์ที่ต้องท ำงำนโดยกำรระดมควำมคิด
เพ่ือให้งำนส ำเร็จลุล่วง โดยจำกกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว ท ำให้ทำงชุมชน ได้รับนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำตนเองในด้ำนกำรท ำงำนแบบ
เป็นกลุ่ม โดยรับฟังควำมคิดเห็นจำกส่วนรวมเพ่ือน ำมำประยุกต์ในเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
Summary 

The exchange of the knowledge from this research the student get to 
work on the real situation, learn from each other with the guidance from our 
professors. The project community innovation to improve economy : a Case 
Study of Daorueng Community Saraburi Province, gave the researcher the format 
to develop a system for teaching the theory and practice in the real world.  
Students get to work in a real setting, real environment, and have to solve the 
real problem.  Each student received his or her own project.  Some of the 



projects require more than one students to complete it. The exchange of the 
knowledge from this research can be beneficial for the student in the term of 
teamwork and listen to another people’s ideas and that can lead to a higher 
quality of works in the future    
 
ค าส าคัญ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สถำปัตยกรรม นวัตกรรมชุมชน ควำมยั่งยืน  
 
บทน า 
 

วิธีกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในอดีตของทำงคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบ จะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมำเพ่ือให้นักศึกษำภำยในชั้น
ใช้ในกำรออกแบบ โดยจะมีกำรให้คะแนนเมื่อนักศึกษำได้ออกแบบชิ้นงำนตำมโจทย์เสร็จสิ้นโดย
อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำนั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัวนักศึกษำก็จะได้รับควำมรู้ในด้ำนเดียว โดยที่
ตัวนักศึกษำเองไม่เคยท ำงำนแบบมีประสบกำรณ์จริง 

ซึ่งต่อมำทำงนักศึกษำของทำงคณะ ได้พบว่ำวิธีในกำรสอนดังกล่ำว ในบำงครั้งอำจไม่
สำมำรถน ำไปใช้ในสถำนประกอบกำรได้จริง เพรำะเนืองด้วยผลงำนที่นักศึกษำได้ออกแบบมำนั้น 
ตอบโจทย์แต่เพียงผู้สอนอย่ำงเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้ประกอบกำร ผู้ซื้อในตลำดเลย 
เพรำะ “สินค้ำที่ขำยได้นั้นบำงครั้งไม่จ ำเป็นต้องมีควำมสวยงำมเสมอไป แต่ต้องมีรำยละเอียด
ครบถ้วนและตอบโจทย์ตลำดได้อย่ำงแท้จริง”  

ทำงคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบจึงได้พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
โดยระดมควำมคิดกับทำงนักศึกษำ โดยกำรจัดเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรให้นักศึกษำ
ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสำขำวิชำ น ำเสนอถึงรูปแบบของวิธีกำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ โดยในกำรนี้ได้ข้อสรุปที่สำมำรถน ำมำพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ขึ้นมำอีกระดับ คือ โดยกำรตั้งโจทย์สินค้ำจำกสินค้ำที่มีขำยอยู่จริงในท้องตลำดปัจจุบันและให้
นักศึกษำได้ออกแบบจนถึงขั้นท ำต้นแบบสินค้ำเพ่ือน ำมำเสนอในรูปแบบของกำรฟรีเซนต์ โดย
ทำงคณะได้ท ำกำรเชิญผู้ประกอบกำรที่เป็นเจ้ำของสินค้ำนั้น ๆ มำเป็นคณะกรรมกำรในกำรให้
คะแนน ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบนี้ นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ในส่วนของกำร
น ำเสนอผลงำนจริง ได้รับค ำปรึกษำ และได้รู้ถึงจุดด้อยจุดเด่นของชิ้นงำนของตัวนักศึกษำ ซึ่งจำก
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้น ำเสนอมำ สำมำรถสรุปปัญหำอันเกิดจำกวิธีด ำเนินกำรในอดีต  โดยกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มของนักศึกษำและอำจำรย์ผู้สอน ได้ดังนี้  

 
ภาคทฤษฎี  

1.พฤติกรรมของนักศึกษำในคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์กำรออกแบบมักชอบ
เคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำนเกินไปท ำให้กำรรับรู้ในภำคทฤษฎีในรูป
แบบเดิมไม่สัมฤทธิ์ผลในกำรรับรู้  

2.นักศึกษำมักมีควำมเบื่อหน่ำยและท ำให้กำรสอนไม่เกิดควำมต่อเนื่องอันมีผล
จำกกำรรับรู้ในคำบท่ีผ่ำนมำ  



3.ผู้สอนเข้ำใจพฤติกรรมและธรรมชำติของนักศึกษำแต่ด้วยเหตุผลแห่งกำรเป็น
ทฤษฎีผู้สอนก็มีควำมคิดในลักษณะเดียวกับนักศึกษำเปรียบเสมือนผู้สอนเป็นนักร้องแต่
มีผู้ฟังน้อยจึงไม่สนุกในกำรสอนเช่นกันแม้จะหำรูปแบบกำรสอนด้วยเกมส์แล้วก็ตำม  

4.นักศึกษำเรียนเพียงเพ่ือให้มีคะแนนแต่ไม่มีควำมสุขในกำรท ำงำน  
5.นักศึกษำบำงคนยังตอบตัวเองไม่ได้ว่ำเรียนศำสตร์นี้ไปจะประกอบอำชีพได้

อย่ำงไร 
  

ภาคปฏิบัติ  
1.ผู้เรียนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกโจทย์ที่ตั้งเป็นเพียง

สิ่งสมมุติจึงไม่มีทิศทำง  
2.แม้ว่ำบำงครั้งจะได้พบเจ้ำของสินค้ำที่นำมำเป็นโจทย์แต่กลับไม่ได้รับควำม

ร่วมมือจำกเจ้ำของเพรำะเจ้ำของไม่ได้สนใจหรือมีควำมต้องกำรให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์
แต่เพียงเพรำะนักศึกษำเป็นผู้ไปขอโจทย์นั้นมำเอง 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 
แนวทางการดาเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก( PDCA) 
  มีชั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

- Plan (การวางแผน)  
ในขั้นตอนกำรวำงแผนนี้ได้แบ่งเป็น 3 แนวทำงประกอบด้วย 

1. กำรเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยอำจำรย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจำก
ชุมชนดำวเรือง จังหวัดสระบุรี มำสู่บทเรียนโดย ให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่
ได้มำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและน ำผลผลิตสู่กำรใช้จริงในชุมชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยได้น ำชุมชน อบต.ดำวเรือง จังหวัดสระบุรี 
โดยใช้กำรบริกำรวิชำกำรโดยอำจำรย์ภำยในคณะเป็นทำงเชื่อมก่อนที่จะน ำ
นักศึกษำลงพ้ืนที่จริงในชุมชน 

3. จัดท ำโครงกำรเพ่ือของบประมำณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ซึ่งเป็นชุมชนและผลที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยมีวิธีกำรศึกษำข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน ดังนี้ 

1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  
1.1 ความต้องการของนักศึกษา  
จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักศึกษำใช้นักศึกษำเป็นศูนย์กลำง

ของกำรเริ่มกระบวนกำรในเบื้องต้นพบว่ำ นักศึกษำสนใจในกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรควำมรู้กับชุมชนของกลุ่มอำชีพในสถำนที่จริงผสมผสำนกับกำรเรียนรู้



ร่วมกับกำรน ำทฤษฎีประยุกต์ โดยจำกส ำรวจพบว่ำร้อยละ 98 ของนักศึกษำ
ต้องกำรและสนับสนุนกำรเรียนในรูปแบบที่น ำเสนอใหม่นี้ส่วนร้อยละ 2 พึง
พอใจในรูปแบบเดิม  

 
1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา  
กำรที่จะน ำนักศึกษำเข้ำสู่พ้ืนที่จริง นักศึกษำย่อมต้องผ่ำนกำรเรียน

กำรสอนฝึกฝนจนสำมำรถปฏิบัติได้แล้ว ทั้งนี้ผู้สอนได้เลือกรำยวิชำที่สอดคล้อง
กับกำรด ำเนินกิจกรรมได้แก่ วิชำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 และกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4  วิชำปฏิบัติกำรโรงงำน วิชำผังเมืองเบื้องต้น  

 
   2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน  

ดังที่กล่ำวไปแล้วในบทสรุปผู้บริหำรจำกกำรสำรวจข้อมูลควำมคิดเห็น
ของประชำชนเกี่ยวกับผลสำรวจในด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และควำมพึงพอใจ โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่ำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีกำรพัฒนำ ร้อยละ 2.7 ไม่มีกำรพัฒนำ และไม่
ทรำบ/ไม่แน่ใจ มีร้อยละ 14.3 สำหรับประชำชนที่ระบุว่ำรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ของสินค้ำมีกำรพัฒนำนั้น เห็นว่ำ สินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีกำร
พัฒนำในระดับมำก ร้อยละ 20.2 พัฒนำปำนกลำง ร้อยละ 49.9 และพัฒนำ
น้อย ร้อยละ 12.9 จำกผลสำรวจดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำกำรจะก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในระยะเวลำอันใกล้นี้หำกชุมชนต้องรอควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลเพียง
อย่ำงเดียวอำจทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ทันต่อพัฒนำในหลำยๆด้ำน ซึ่งในด้ำน
กำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกขีดควำมสำมำรถเพ่ือสร้ำงมำตรฐำน
และเพ่ิมมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพ่ิมศักยภำพของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ต่อกำรรับรู้ ผู้บริโภครองรับประชำกรใน 

รวมถึงควำมต้องกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือรองรับกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวและนันทนำกำร ภำยในชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรมำ
เที่ยวชมวัฒนธรรมของชำวไทยวน 

 
3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับกำร
พัฒนำประเทศในด้ำนวิชำชีพบนพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่มี
คุณภำพและมีควำมสำมำรถพร้อมเข้ำสู่อำชีพ และกำรบริกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ท ำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม 
บริกำรงำนวิชำกำรและกำรศึกษำที่มีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์  เพ่ือกำรมีอำชีพ
อิสระและพัฒนำอำชีพสู่กำรแข่งขัน นอกจำกนั้นมหำวิทยำลัยฯยังมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนในด้ำนส่งเสริม
กำรสร้ำงงำน อำชีพและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชำชน และเป็นสังคม



ผู้ประกอบกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีสำขำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำขำกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และสำขำสถำปัตยกรรม ซึ่งเป็นศำสตร์แห่ง
วิชำชีพที่ด ำเนินงำนสอดรับกับควำมต้องกำรของชุมชน ดำวเรือง จ.สระบุรี  

 
- Do (การปฏิบัติ) 

ในขั้นตอนของกำรลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทำง ดังนี้ 

1. ตัวแทนของนักศึกษำของแต่ละสำขำวิชำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
วิธีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยมี อำจำรย์ของแต่ละสำขำวิชำ
คอยช่วยให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 

 
ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา 

 
2. ตัวแทนของแต่ละสำขำวิชำน ำข้อสรุปที่ได้กำรกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพ่ือน ำไปถ่ำยทอดต่อให้กับเพ่ือนักศึกษำของตนเองในแต่ละ
สำขำวิชำ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรด ำเนินกิจกรรมในข่ันต่อไป 

3. อำจำรย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษำ ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ในด้ำน สินค้ำ
บรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้นถิ่น และสภำพพ้ืนที่ภำยในชุมชน เพ่ือน ำมำท ำกำรแบ่ง
กำรเรียนกำรสอนโดยในโจทย์จริงจำกพ้ืนที่ 

 
 



 
ภาพที่ 2 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ลงพ้ืนที่เพื่อส ารวจความต้องการ 

 
4. ด ำเนินกำรตรวจผลงำนของนักศึกษำรอบแรก เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับ

นักศึกษำก่อนน ำผลงำนไปน ำเสนอที่ชุมชน อบต.ดำวเรือง 
 

 
ภาพที่ 3 ตรวจผลงานของนักศึกษาในรอบแรก 

 
 



5. นักศึกษำลงพื้นที่จริงที ่ชุมชนดำวเรือง จังหวัดสระบุรี โดยมีอำจำรย์ประจ ำ
สำขำวิชำไปเป็นที่ปรึกษำ 

6. ให้นักศึกษำน ำเสนอผลงำนกำรออกแบบในด้ำนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จำก
กำรดำษชำนอ้อย และสถำปัตยกรรม แก่ผู้ประกอบกำรในชุมชนผู้เป็น
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้น 

 
ภาพที่ 4 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้ผ่านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ 

7. ให้นักศึกษำด ำเนินกำรปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตำมค ำแนะน ำของ
เจ้ำของสินค้ำ 

 
ภาพที่ 5 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และแผนที่ชุมชน 

ตามค าแนะน าของผู้ประกอบการและ นายก อบต.ดาวเรือง 



8. หลังจำกกำรแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษำได้น ำผลงำนต่ำง ๆ มำน ำเสนอ
ในรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร โดยได้มีคณะกรรมกำรที่ตัดสินจำก ผู้น ำ
ชุมชน นำยก อบต.ดำวเรือง ผู้ประกอบกำรในชุมชน ตลอดจน องค์กรอ่ืน 
ๆ ที่ให้กำรสนับสนุนชุมชน 

 
ภาพที่ 6 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 7 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาสถาปัตยกรรม 



 
ภาพที่ 8 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

9. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
ทำงชุมชนเพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิตจริง 

- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 
แบ่งเป็นแนวทำงได้ ดังนี้ 

1. กำรเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษำผลที่ได้อย่ำงคุ้มค่ำเกิดประโยชน์กับ
ทุกฝ่ำยและสำมำรถต่อยอดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผลงำนของนักศึกษำแต่ละคน และควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน 

3. กำรที่ผลงำนของนักศึกษำได้ถูกน ำไปใช้จริง ทั้งภำยในชุมชนและกำร
ค้ำขำย 

4. นักศึกษำน ำผลงำนที่ส ำเร็จแล้วมำน ำเสนอ ให้อำจำรย์ประจ ำวิชำดูในชั้น
เรียน หลังจำกเสร็จกิจกรรม 

- Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อ) 
แบ่งเป็นแนวทำงได้ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำรูปแบบของกำรเรียนกำรสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้ำนของกำรบริกำร
วิชำกำรและกำรพัฒนำชุมชน 



2. นักศึกษำน ำโจทย์ที่ได้รับจำกภำยในชุมชน เพ่ือไปปรับเป็นหัวข้อในกำรท ำ
วิจัยในรำยวิชำกำรท ำสำรนิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีกำรในกำรหำข้อมูลในด้ำนต่ำง 
ๆ  

3. ศึกษำควบคู่ร่วมกับนักศึกษำเพ่ือน ำมำสู่กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร กำร
ปรับปรุงกำรสอน หรือกำรน ำไปสู่งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และพัฒนำ
รูปแบบของกำรเรียนต่อไป 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในหัวข้อที่ผ่ำนมำผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่ำ จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่ำตัวแทนนักศึกษำ กับทำงอำจำรย์ผู้สอน หำกพิจำรณำพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้
ดังนี้  

1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา  
1.1 กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนนอกจำกเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำก
สถำนที่จริงแล้วยังเป็นกำรทดสอบควำมพร้อมของนักศึกษำสู่สังคมและโลกแห่ง
ควำมเป็นจริง  
1.2 นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง  
1.3 นักศึกษำจะรู้จักตนเองมำกข้ึนและนำไปสู่กำรพัฒนำตนเมื่อได้เปรียบเทียบ
งำนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
1.4 นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้นมำกกว่ำกำรเรียนในรูปแบบเดิม  
1.5 นักศึกษำมีเครือข่ำยหรือลูกค้ำท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต  
1.6 นักศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์สำมำรถน ำไปแสดงเป็นผลงำนจริงเมื่อเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน  
1.7 นักศึกษำสำมำรถน ำแนวทำงนี้สู้กำรต่อยอดในอำชีพอิสระ  
1.8 นักศึกษำได้รับกำรยกย่องจำกสังคม 

 2. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  

2.1 มหำวิทยำลัยและคณะฯ ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลนอกเหนือจำก
แผนฯ  

2.2 มหำวิทยำลัยและคณะฯ เป็นที่รู้จักของสังคมซึ่งจะน ำไปสู่ชื่อเสียง  
2.3 มหำวิทยำลัยได้เป็นที่พ่ึงของชุมชน  
2.4 มหำวิทยำลัยและคณะฯมีเครือข่ำยในกำรประกอบกิจกรรม เช่น ค่ำยอำสำ
ฯ กำรวิจัย กำรบริกำร           
     วชิำกำร เครื่องข่ำยองค์กรท้องถิ่น  

3. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น  
3.1 มีแหล่งควำมรู้และร่วมท ำงำนเพ่ิมเติม  
3.2 ประหยัดงบประมำณด ำเนินงำนท ำให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมำณบรรลุ



วัตถุประสงค์  
3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ำยกำรท ำงำน  

4. ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชน  
4.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  
4.2 ประหยัดต้นทุนจำกค่ำออกแบบ 
4.3 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จำกวัสดุในท้องถิ่น และรำยได้เสริม 
4.4 ได้แผนพัฒนำพ้ืนที่ทั้งระยะสั้น กลำง และยำว 
4.5 ได้รับกำรกลั่นกรองจำกผู้ทรงคุณวุฒิในมหำวิทยำลัย  
4.6 ได้เป็นผู้ก ำหนดงำนตำมควำมต้องกำรของตนเอง 
 

 5.  นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
5.1  ในด้ำนของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์มะม่วงกวน บรรจุภัณฑ์ข้ำว   
       ไรท์เบอรี่ บรรจุภัณฑ์น ำยำล้ำงจำน บรรจุภัณฑ์น้ ำพริกต่ำง ๆ  บรรจุ   
       ภัณฑ์ยำสมุนไพร เป็นต้น 
5.2 ในด้ำนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ กรอบรูปประดิษฐ์จำกกระดำษ 

                ชำนอ้อย โคมไฟจำกกระดำษชำนอ้อย เป็นต้น 
5.3 ในด้ำนของสำขำวิชำสถำปัตยกรรม นักศึกษำได้น ำควำมรู้จำกกำรเรียนใน   
     รำยวชิำผังเมืองเบื้องต้น ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ชุมชน โดยออกมำ 
     ในรูปของต้นแบบแผนที่ชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยว 

กิจกรรมที่นักศึกษำได้เรียนรู้จำกชุมชน เพ่ือพัฒนำและออกแบบให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรำยวิชำ ภำยใต้งบประมำณท่ีกำหนด และนำวัสดุกำรเรียนกำรสอน
ที่เหลือทิ้งจำกรำยวิชำอ่ืนมำใช้ประกอบเพ่ือจัดทำต้นแบบ น ำเสนอต่อผู้สอนและต่อ
เจ้ำของกิจกำรชุมชนเพ่ือเป็นแนวทำงสู่กำรพัฒนำรูปแบบจริง จำกกำรด ำเนินกิจกรรมนี้
ส่งผลให้กำรเรียนในรูปแบบนี้แบ่งผลส ำเร็จได้เป็น 2 แนวทำงประกอบด้วย  

ด้านรูปธรรม ได้แก่  
1. นักศึกษำประหยัดงบประมำณในกำรเรียน  
2. นักศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องใช้งำนจริง  
3. นักศึกษำบำงคนได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรด ำเนินกิจกรรม 
4. ลดปริมำณขยะจำกกำรเรียนกำรสอน  
5. นักศึกษำมองเห็นแนวทำงสู่กำรประกอบอำชีพอิสระมำกกว่ำกำร
เข้ำสถำนประกอบกำร  

ด้านนามธรรม ได้แก่ 
1. นักศึกษำมีเครือข่ำยชุมชนในกำรต่อยอดด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรท ำสำร
นิพนธ์ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ  
2. นักศึกษำมีจิตสำธำรณะและรับฟังควำมคิดผู้อ่ืนก่อนออกไปสู่โลก
อำชีพ  



3. นักศึกษำมีควำมภำคภูมิใจต่อผลงำนที่ได้เป็นผู้สร้ำงผลงำนนี้  
4. นักศึกษำได้ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นทฤษฎีของตนเอง  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) ความมุ่งม่ัน และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา  
โดยธรรมชำติของนักศึกษำสำขำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำขำกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และสำขำสถำปัตยกรรม ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ออกแบบ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีควำมร่วมแรงร่วมใจในกำรท ำงำนเพ่ือ
สังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่ำจำกสำรวจพบว่ำร้อยละ 98 ของนักศึกษำต้องกำร
และสนับสนุนกำรเรียนในรูปแบบที่น ำเสนอใหม่นี้ และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถท ำ
ให้งำนส ำเร็จได้ตำมวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หำกขยำยควำมจำก
ผู้ที่ต้องกำรเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจำกนักศึกษำในส่วนนั้นมีภำระด้ำนกำรทำงำนเพ่ือหำเลี้ยง
ครอบครัวหรือไม่สำมำรถลำงำนได ้ 

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรกำรอยู่ร่วมกันแบบเครือ

ญำติดังน้ันกำรด ำเนินกิจกรรมใดๆหำกมีกำรหำรือหรือขอควำมคิดเห็นจำกผู้ใหญ่ย่อมได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทำงด ำเนินกำรตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนหำกเป็นกำรดำเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ  

นอกจำกนั้นคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ก็ให้กำรเอ้ือเฟ้ือเวลำและอุทิศตนเพ่ือควำม
ช่วยเหลือหำกเป็นประโยชน์และสนับสนุนมหำวิทยำลัยเช่นกัน  

3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถิ่น 
  ผู้ประสำนงำนและองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร ให้ควำมร่วมมือกับทำงคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และเป็นอย่ำงดี ทั้งในด้ำนของกำร
ให้ข้อมูล หรือกำรจัดเตรียมสถำนที่ต่ำง ๆ   

4) กลุ่มอาชีพชุมชน  
จำกควำมต้องกำรกำรพัฒนำตนเองของกลุ่มอำชีพจึงนำมำสู่กำรให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษำรวมถึง กลุ่มอำชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษำเป็นขวัญและก ำลังใจในค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค่ำออกแบบผลิตภัณฑ์และกำรวำงแผนพัฒนำ นอกจำกนั้น
กลุ่มอำชีพยังเปรียบเสมือนครูผู้ชี้แนวทำงให้ข้อมูลเช่นกัน 

 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 

- ปัญหา อุปสรรค  
แม้ว่ำผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำ ที่

ออกเป็นที่ประจักษ์ของกลุ่มอำชีพ และผู้ประสำนงำนอย่ำงไรก็ดียังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและ
ปรับปรุงกล่ำวได้ดังนี้  



1.ศักยภำพของนักศึกษำแต่ละคนไม่เท่ำกันทำให้งำนที่ออกมำยังไม่เป็นที่น่ำ
พอใจของผู้สอนถึงแม้ผู้ประกอบกำรจะยอมรับในผลงำนนั้น  

2. นักศึกษำได้ออกภำคสนำมเป็นครั้งแรกท ำให้กำรเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท ำให้
เสียเวลำเพิ่มข้ึน  

3. กลุ่มอำชีพให้เวลำหลังจำกกำรพบปะกัน น้อยเกินไป  
4. นักศึกษำยังไม่เข้ำใจเรื่องกำรตลำดเท่ำท่ีควรท ำให้นักศึกษำออกแบบตำม

อำรมณ์ท ำให้ผู้สอนต้องชี้แจงเพ่ิมเติมท ำให้ต้องเพ่ิมเวลำสอนส่งผลให้ควำมเข้มข้นในกำร
ตรวจงำนลดลง  

 
-    แนวทางการแก้ไข  

1. ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพส่วนบุคคลโดยกำรหำควำมรู้เพ่ิมเติมจำกภำยนอก 
และสอบถำมข้อสงสัยต่ำง ๆ จำกทำงอำจำรย์ประจ ำวิชำ 

2. พัฒนำรูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อขึ้น 
3. เพ่ิมกำรติดต่อสอบถำมกับผู้ประกอบกำรให้มำกขึ้น 

 
สรุป 

จำกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำรคัดเลือกตัวแทนนักศึกษำ ตลอดจนถึงเข้ำสู่
กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ท ำให้เห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภำยในหมู่
นักศึกษำ หรืออำจำรย์มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะจะเป็นกำรระดมควำมคิดเพ่ือที่จะท ำให้
กิจกรรมนั้น ๆ ส ำเร็จลุล่วง ได้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษำในชั้นปีต่อไปสำมำรถด ำเนิกำรต่อยอดจำกผลงำนกำร
ออกแบบในด้ำนของบรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถำปัตยกรรม รวมถึงกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนถือเป็นกำรแข่งขันในรูปแบบที่เป็นสำกลมำกขึ้นดังนั้นควำมท้ำทำยต่อไป 
ดังนี้คือ  

1. กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้ำนสถำปัตยกรรม ที่สำมำรถ
สื่อสำรต่อกำรรับรู้ที่เป็นสำกล  
2. กำรเป็นแนวทำงหรือต้นแบบกำรเรียนแบบบูรณำกำรให้กับประเทศใน
อำเซียน  
3. กำรให้กำรบริกำรด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  
4. โครงกำรจัดตั้งบริษัท เสมือน เพ่ือกำรเรียนรู้ด้ำนธุรกิจกำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และสถำปัตยกรรมด้วย กำรสร้ำงต้นแบบ
โครงสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือต่อยอดสู่กำรค้ำ 
5. พัฒนำรูปแบบกำรเรียนให้เป็นกำรสอนโดยพื้นที่จริงทุกรำยวิชำ 

 
บรรณานุกรม 
  - 


