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บทสรุป 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการรูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
ใช้หลักการบูรณาการโดยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงจากการท างานโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกลุ่มของผู้น านักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยเสนอแนะ ท าให้เกิด โครงการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน บนพ้ืนฐานความพอเพียง ซึ่ง
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงานจริง จากโจทย์จริงภายในชุมชน ซึ่ง
ชุมชนที่เข้าร่วมจะมีดังนี้ ชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี ชุมชนบ้านจ ารุง จ.ระยอง ชุมชน 
OTOP จ.หนองคาย และชุมชนจากประเทศลาว โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับโจทย์ที่เป็นของ
ตนเอง หรืออาจได้รับโจทย์ที่ต้องท างานโดยการระดมความคิดร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาของทาง
คณะ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง โดยจากการจัด
โครงการดังกล่าว ท าให้ทางชุมชน ได้รับนวัตกรรมใหม่ และยังมีการสร้างเครื่อข่ายวิสาหกิจ
ระหว่างชุมชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองในด้าน
การท างานแบบเป็นกลุ่ม โดยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรวมเพ่ือน ามาประยุกต์ในเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
Summary 

For the activities in a project developing communities innovation for 
society to integration between countries based on sustainable concept with 
professor as advises, come the practice for the student in the real life situation 
that was a real project for Real communities such as Tum see community Baan 
jum Ruong community and community from Laos. All three communities 



received new innovation and develop last long relationship. Therefore, the 
concept of cluster was also used for this project 

 
ค าส าคัญ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชน สถาปัตยกรรม นวัตกรรมชุมชน ความ
พอเพียง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
 
บทน า 
 

วิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในอดีตของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ จะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการตั้งโจทย์สมมุติขึ้นมาเพ่ือให้นักศึกษาภายในชั้น
ใช้ในการออกแบบ โดยจะมีการให้คะแนนเมื่อนักศึกษาได้ออกแบบชิ้นงานตามโจทย์เสร็จสิ้นโดย
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งตัวนักศึกษาก็จะได้รับความรู้ในด้านเดียว โดยที่
ตัวนักศึกษาเองไม่เคยท างานแบบมีประสบการณ์จริง 

ซึ่งต่อมาทางนักศึกษาของทางคณะ ได้พบว่าวิธีในการสอนดังกล่าว ในบางครั้งอาจไม่
สามารถน าไปใช้ในสถานประกอบการได้จริง เพราะเนืองด้วยผลงานที่นักศึกษาได้ออกแบบมานั้น 
ตอบโจทย์แต่เพียงผู้สอนอย่างเดียวไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการ ผู้ซื้อในตลาดเลย 
เพราะ “สินค้า หรือแบบทางสถาปัตยกรรม ที่ขายได้นั้นบางครั้งไม่จ าเป็นต้องมีความสวยงาม
เสมอไป แต่ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง”  

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยระดมความคิดกับทางนักศึกษา โดยการจัดเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการให้นักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชา น าเสนอถึงรูปแบบของวิธีการและการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยในการนี้ได้ข้อสรุปที่สามารถน ามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขึ้นมาอีกระดับ คือ โดยการตั้งโจทย์สินค้าจากสินค้าที่มีขายอยู่จริงในท้องตลาดปัจจุบันและให้
นักศึกษาได้ออกแบบจนถึงขั้นท าต้นแบบสินค้าเพ่ือน ามาเสนอในรูปแบบของการฟรีเซนต์ โดย
ทางคณะได้ท าการเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้านั้น ๆ มาเป็นคณะกรรมการในการให้
คะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในส่วนของการ
น าเสนอผลงานจริง ได้รับค าปรึกษา และได้รู้ถึงจุดด้อยจุดเด่นของชิ้นงานของตัวนักศึกษา ซึ่งจาก
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้น าเสนอมา สามารถสรุปปัญหาอันเกิดจากวิธีด าเนินการในอดีต  โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้  

 
 ภาคทฤษฎี  

1.พฤติกรรมของนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การออกแบบมักชอบ
เคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปท าให้การรับรู้ในภาคทฤษฎีในรูป
แบบเดิมไม่สัมฤทธิ์ผลในการรับรู้  

2.นักศึกษามักมีความเบื่อหน่ายและท าให้การสอนไม่เกิดความต่อเนื่องอันมีผล
จากการรับรู้ในคาบท่ีผ่านมา  



3.ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและธรรมชาติของนักศึกษาแต่ด้วยเหตุผลแห่งการเป็น
ทฤษฎีผู้สอนก็มีความคิดในลักษณะเดียวกับนักศึกษาเปรียบเสมือนผู้สอนเป็นนักร้องแต่
มีผู้ฟังน้อยจึงไม่สนุกในการสอนเช่นกันแม้จะหารูปแบบการสอนด้วยเกมส์แล้วก็ตาม  

4.นักศึกษาเรียนเพียงเพ่ือให้มีคะแนนแต่ไม่มีความสุขในการท างาน  
5.นักศึกษาบางคนยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเรียนศาสตร์นี้ไปจะประกอบอาชีพได้

อย่างไร 
ภาคปฏิบัติ  

1.ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโจทย์ที่ตั้งเป็นเพียง
สิ่งสมมุติจึงไม่มีทิศทาง  

2.แม้ว่าบางครั้งจะได้พบเจ้าของสินค้าที่น ามาเป็นโจทย์แต่กลับไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าของเพราะเจ้าของไม่ได้สนใจหรือมีความต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ และแบบทางสถาปัตยกรรม แต่เพียงเพราะนักศึกษาเป็นผู้ไปขอโจทย์นั้นมา
เอง 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 
แนวทางการดาเนินงานที่ได้ด าเนินตามหลัก( PDCA) 
  มีชั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- Plan (การวางแผน)  
ในขั้นตอนการวางแผนนี้ได้แบ่งเป็น 3 แนวทางประกอบด้วย 

1. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนใช้โจทย์จริงจาก
ชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี ชุมชนบ้านจ ารุง จ.ระยอง ชุมชน OTOP 
จ.หนองคาย และชุมชนจากประเทศลาว มาสู่บทเรียนโดย ให้นักศึกษาน า
ความรู้ที่ได้มาไปสู่การพัฒนาชุมชนและน าผลผลิตสู่การใช้จริงในชุมชน 

2. เชื่อมโยงแนวคิดกับชุมชนโดยได้น าชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ จ.เพชรบุรี ชุมชน
บ้านจ ารุง จ.ระยอง ชุมชน OTOP จ.หนองคาย และชุมชนจากประเทศลาว
โดยใช้การบริการวิชาการโดยอาจารย์ภายในคณะเป็นทางเชื่อมก่อนที่จะน า
นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงในชุมชน 

3. จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณโดยชี้ประเด็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ซึ่งเป็นชุมชน และผลที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีวิธีการศึกษาข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผน ดังนี้ 

1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  
1.1 ความต้องการของนักศึกษา  
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

ของการเริ่มกระบวนการในเบื้องต้นพบว่า นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้แบบ



บูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานที่จริงผสมผสานกับการเรียนรู้
ร่วมกับการน าทฤษฎีประยุกต์ โดยจากส ารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษา
ต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี้ส่วนร้อยละ 2 พึง
พอใจในรูปแบบเดิม  

 
 
1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา  
การที่จะน านักศึกษาเข้าสู่พ้ืนที่จริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียน

การสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ทั้งนี้ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้อง
กับการด าเนินกิจกรรมได้แก่ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4  วิชาปฏิบัติการโรงงาน วิชาผังเมืองเบื้องต้น  

 
   2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน  

ดังที่กล่าวไปแล้วในบทสรุปผู้บริหารจากการสารวจข้อมูลความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับผลสารวจในด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และความพึงพอใจ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนา ร้อยละ 2.7 ไม่มีการพัฒนา และไม่
ทราบ/ไม่แน่ใจ มีร้อยละ 14.3 สาหรับประชาชนที่ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ของสินค้ามีการพัฒนานั้น เห็นว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการ
พัฒนาในระดับมาก ร้อยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง ร้อยละ 49.9 และพัฒนา
น้อย ร้อยละ 12.9 จากผลสารวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้หากชุมชนต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียง
อย่างเดียวอาจทาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ทันต่อพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งในด้าน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกขีดความสามารถเพ่ือสร้างมาตรฐาน
และเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ต่อการรับรู้ ผู้บริโภครองรับประชากรใน 

รวมถึงความต้องการในการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์จากอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่น 

 
 

3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจที่สอดรับการ

พัฒนาประเทศในด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพ่ิม ท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือการมีอาชีพ
อิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริม



การสร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์แห่ง
วิชาชีพที่ด าเนินงานสอดรับกับความต้องการของชุมชนหมู่บ้านถ้ าเสือ จ.
เพชรบุรี ชุมชนบ้านจ ารุง จ.ระยอง ชุมชน OTOP จ.หนองคาย และชุมชนจาก
ประเทศลาว 

 
- Do (การปฏิบัติ) 

ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติได้แบ่งเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. ตัวแทนของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึง
วิธีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา
คอยช่วยให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ 

 
ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา 

 
2. ตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาน าข้อสรุปที่ได้การการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอดต่อให้กับเพ่ือนักศึกษาของตนเองในแต่ละ
สาขาวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ในการด าเนินกิจกรรมในข่ันต่อไป 

3. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักศึกษา ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในด้าน สินค้า
บรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้นถิ่น และสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน เพ่ือน ามาท าการแบ่ง
การเรียนการสอนโดยในโจทย์จริงจากพ้ืนที่ 

 
 



 
ภาพที่ 2 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ลงพ้ืนที่เพื่อส ารวจความต้องการ 

 

 
ภาพที่ 3 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ลงพ้ืนที่เพื่อส ารวจความต้องการ 

 

4. ด าเนินการตรวจผลงานของนักศึกษารอบแรก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนน าผลงานไปน าเสนอที่ สถานที่จัดโครงการ ชื่นวารินทร์ รี
สอร์ท จ.เพชรบุรี 



 
ภาพที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 

 
5. นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงที่ สถานที่จัดโครงการ ชื่นวารินทร์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 

โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไปเป็นที่ปรึกษา 
6. ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการออกแบบในด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก

การน าอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นมาปรับใช้ในการออกแบบของที่ระลึก  และ
สถาปัตยกรรม แก่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชิ้น 
 

 
ภาพที่ 5 นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้ผ่านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ 



7. ให้นักศึกษาด าเนินแบ่งกลุ่มและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตาม
ค าแนะน าของเจ้าของสินค้า 

 
ภาพที่ 6 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และต้นแบบ 

โฮมสเตยต์ามค าแนะน าของผู้ประกอบการ 
 

8. หลังจากการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาได้น าผลงานต่าง ๆ มาน าเสนอ
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ โดยได้มีอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนลีราช
มงคลพระนคร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้ประกอบการใน
ชุมชน ตลอดจน องค์กรอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนชุมชน 



 
ภาพที่ 7 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 8 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาสถาปัตยกรรม 

 
 



 
ภาพที่ 9 น าเสนอผลงานในรปูแบบนิทรรศการ สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

9. ส่งมอบต้นแบบเสมือนจริง พร้อมผลิตหรือด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้กับ
ทางชุมชนเพื่อน าไปใช้ในการผลิตจริง 

- Check (การตรวจสอบและปฏิบัติตามแผน) 
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

1. การเน้นผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ศึกษาผลที่ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับ
ทุกฝ่ายและสามารถต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละคน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

3. การที่ผลงานของนักศึกษาได้ถูกน าไปใช้จริง ทั้งภายในชุมชนและการ
ค้าขาย 

4. นักศึกษาน าผลงานที่ส าเร็จแล้วมาน าเสนอ ให้อาจารย์ประจ าวิชาดูในชั้น
เรียน หลังจากเสร็จกิจกรรม 

 
 
 



- Action (การปรับปรุงแก้ไขและการพฒันาต่อ) 
แบ่งเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้ควบคู่ไปทั้งด้านของการบริการ
วิชาการและการพัฒนาชุมชน 

2. นักศึกษาน าโจทย์ที่ได้รับจากภายในชุมชน เพ่ือไปปรับเป็นหัวข้อในการท า
วิจัยในรายวิชาการท าสารนิพนธ์ หรือรู้ถึงวิธีการในการหาข้อมูลในด้านต่าง 
ๆ  

3. ศึกษาควบคู่ร่วมกับนักศึกษาเพ่ือน ามาสู่การวิจัย บริการวิชาการ การ
ปรับปรุงการสอน หรือการน าไปสู่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนา
รูปแบบของการเรียนต่อไป 

 
ผลและอภิปรายผลการด าเนินงาน 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาผลที่ได้อันก่อให้เกิดคุณค่า จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่าตัวแทนนักศึกษา กับทางอาจารย์ผู้สอน หากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้
ดังนี้  

1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา  
1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จาก
สถานที่จริงแล้วยังเป็นการทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่ง
ความเป็นจริง  
1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง  
1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากข้ึนและนาไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบ
งานกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
1.4 นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม  
1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถน าไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  
1.7 นักศึกษาสามารถน าแนวทางนี้สู้การต่อยอดในอาชีพอิสระ  
1.8 นักศึกษาได้รับการยกย่องจากสังคม 

 2. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ  

2.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจาก
แผนฯ  

2.2 มหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็นที่รู้จักของสังคมซึ่งจะน าไปสู่ชื่อเสียง  
2.3 มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พ่ึงของชุมชน  



2.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา
ฯ การวิจัย การบริการ           
     วชิาการ เครื่องข่ายองค์กรท้องถิ่น  

3. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถิ่น  
3.1 มีแหล่งความรู้และร่วมท างานเพ่ิมเติม  
3.2 ประหยัดงบประมาณด าเนินงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุ
วัตถุประสงค์  
3.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างาน  

4. ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชน  
4.1 ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
4.2 ประหยัดต้นทุนจากค่าออกแบบ 
4.3 ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหม่จากวัสดุในท้องถิ่น และรายได้เสริม 
4.4 ได้หต้นแบบโฮมสเตย์จากอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นแหล่ง 
     ท่องเทีย่ว 
4.5 ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  
4.6 ได้เป็นผู้ก าหนดงานตามความต้องการของตนเอง 
4.7 ได้รู้จักและเริ่มพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
 

 5.  นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม 
5.1  ในด้านของบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ใหม่เสื่อกก บรรจุภัณฑ์ใหม่  
      ของที่ระลึกงานจักรสาน เป็นต้น 
5.2 ในด้านของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ นาฬิกาไม้จากเศษขอนไม้ 

                ของที่ระลึกหมวกสาน เป็นต้น 
5.3 ในด้านของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียน 
     วชิาการออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางผังบริเวณ มาด าเนินการ 
     พัฒนาแบบบ้านโฮมสเตย์โดยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

กิจกรรมที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชน เพ่ือพัฒนาและออกแบบให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ภายใต้งบประมาณที่กาหนด และน าวัสดุการเรียนการสอน
ที่เหลือทิ้งจากรายวิชาอ่ืนมาใช้ประกอบเพ่ือจัดท าต้นแบบ น าเสนอต่อผู้สอนและต่อ
เจ้าของกิจการชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนารูปแบบจริง จากการด าเนินกิจกรรมนี้
ส่งผลให้การเรียนในรูปแบบนี้แบ่งผลส าเร็จได้เป็น 2 แนวทางประกอบด้วย  

ด้านรูปธรรม ได้แก่  
1. นักศึกษาประหยัดงบประมาณในการเรียน  
2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องใช้งานจริง  
3. นักศึกษาบางคนได้รับค่าตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรม 
4. ลดปริมาณขยะจากการเรียนการสอน  



5. นักศึกษามองเห็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการ
เข้าสถานประกอบการ  

ด้านนามธรรม ได้แก่ 
1. นักศึกษามีเครือข่ายชุมชนในการต่อยอดด้านต่างๆ เช่นการท าสาร
นิพนธ์ก่อนสาเร็จการศึกษา  
2. นักศึกษามีจิตสาธารณะและรับฟังความคิดผู้อ่ืนก่อนออกไปสู่โลก
อาชีพ  
3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ได้เป็นผู้สร้างผลงานนี้  
4. นักศึกษาได้ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นทฤษฎีของตนเอง  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) ความมุ่งม่ัน และความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษา  
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  สาขาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือ
สังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากสารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการ
และสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่น าเสนอใหม่นี้ และด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถท า
ให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม ทั้งนี้หากขยายความจาก
ผู้ที่ต้องการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาในส่วนนั้นมีภาระด้านการทางานเพ่ือหาเลี้ยง
ครอบครัวหรือไม่สามารถลางานได ้ 

2) อธิการบดี คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือ

ญาติดังน้ันการด าเนินกิจกรรมใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนหากเป็นการดาเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็ให้การเอ้ือเฟ้ือเวลาและอุทิศตนเพ่ือความ
ช่วยเหลือหากเป็นประโยชน์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเช่นกัน  

3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถิ่น 
  ผู้ประสานงานและองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ให้ความร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของการ
ให้ข้อมูล หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ   

4) กลุ่มอาชีพชุมชน  
จากความต้องการการพัฒนาตนเองของกลุ่มอาชีพจึงนามาสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษารวมถึง กลุ่มอาชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษาเป็นขวัญและก าลังใจในค่า
วัสดุอุปกรณ ์ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนพัฒนา นอกจากนั้น
กลุ่มอาชีพยังเปรียบเสมือนครูผู้ชี้แนวทางให้ข้อมูลเช่นกัน 

 



ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
 

- ปัญหา อุปสรรค  
แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านการวางแผนพัฒนา ที่

ออกเป็นที่ประจักษ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประสานงานอย่างไรก็ดียังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและ
ปรับปรุงกล่าวได้ดังนี้  

1.ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันทาให้งานที่ออกมายังไม่เป็นที่น่า
พอใจของผู้สอนถึงแม้ผู้ประกอบการจะยอมรับในผลงานนั้น  

2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้
เสียเวลาเพิ่มข้ึน  

3. กลุ่มอาชีพให้เวลาหลังจากการพบปะกัน น้อยเกินไป  
4. นักศึกษายังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเท่าท่ีควรท าให้นักศึกษาออกแบบตาม

อารมณ์ท าให้ผู้สอนต้องชี้แจงเพ่ิมเติมท าให้ต้องเพ่ิมเวลาสอนส่งผลให้ความเข้มข้นในการ
ตรวจงานลดลง  

 
-    แนวทางการแก้ไข  

1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอก 
และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากทางอาจารย์ประจ าวิชา 

2. พัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อขึ้น 
3. เพ่ิมการติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
 

ความท้าทายในการด าเนินกิจกรรมในอนาคต 
 จากการด าเนินงานกิจกรรมของ นักศึกษาระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความท้าทายต่อไป คือ การเข้าไปด าเนินเนิน
กิจกรรมร่วมในด้านการบูรณาการร่วมจะหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาลาว และนักศึกษาญี่ปุ่น ณ 
นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
สรุป 

จาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ตลอดจนถึงเข้าสู่
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูปภายในหมู่
นักศึกษา หรืออาจารย์มีความส าคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นการระดมความคิดเพ่ือที่จะท าให้
กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วง ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาในชั้นปีต่อไปสามารถด าเนิการต่อยอดจากผลงานการ
ออกแบบในด้านของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันในรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้นดังนั้นความท้าทายต่อไป 
ดังนี้คือ  



1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และด้านสถาปัตยกรรม ที่สามารถ   
    สื่อสารต่อการรับรู้ที่เป็นสากล  
2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศใน      

    อาเซียน  
3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบ 
   ประเทศเพ่ือนบ้าน  
4. โครงการจัดตั้งบริษัท เสมือน เพ่ือการเรียนรู้ด้านธุรกิจการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย การสร้างต้นแบบ
โครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดสู่การค้า 
5. พัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นการสอนโดยพื้นที่จริงทุกรายวิชา 
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