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รายงานกระบวนการจัดการความรู้ 

เรื่อง 

“การวิจัยเชิงบูรณาการ” 

 

       

โดย คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ 
และ คณะกรรมการจัดการความรู้ 

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 

ปีการศึกษา 2563 
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คำนำ 
 

 ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ตามกระบวนการ โดยกำหนดไว้ในแผน 7 กิจกรรม ได้แก่ การ
บ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ
เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้ กระบวนการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการตลอดปี
การศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ เรื่องการผลิตบัณฑิต และเรื่องการวิจัย 

 รายงานเล่มนี้ เป็นรายงานกระบวนการจัดการความรู้เรื่องการวิจัย โดยในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
นิเทศศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื ่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการ” และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ ดังรายละเอียด
ที่ได้รายงานผลไว้ในเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พอจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปในอนาคต 

   

 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาผลงานวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลัยพายัพ 

เมษายน 2564 
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สรุปองคค์วามรู้ที่ได้ 
 

 องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสร์และ
นิเทศศาสตร ์ได้กำหนดประเด็น “การวิจัยเชิงบูรณาการ” ซึ่งสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี ้

1. การคิดหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการ 

หลักการของการกำหนดหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการ ได้แก่ Context and Concept ซึ ่ง Context 
หมายถึง บริบทในสังคม นักวิจัยควรกำหนดปัญหานำวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม โดยมีปัญหา 3 กลุ่ม
ให้พิจารณา ได้แก่ ปัญหาสำคัญที่สังคมกำลังสนใจ ปัญหาสำคัญที่ถูกมองข้าม และปัญหาที่ เป็น TOR ของ
แหล่งทุน และเมื่อกำหนดปัญหานำวิจัยได้แล้ว ก็ให้มาพิจารณาถึง Concept อันหมายถึง ศาสตร์ที ่เรา
เชี่ยวชาญ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานำวิจัยนั้นได้อย่างไร  

2. การเขียนโครงร่างวิจัย (Proposal) เชิงบูรณาการให้ได้ทุน 
2.1 การตั้งคำถามนำวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพจริงของสังคม และวัตถุประสงค์การวิจัยที่เป็น

ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง  
2.2 ไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์เพียง “เพื่อศึกษา.....” เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 
2.3 การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาให้ทุน จึงมี

ข้อเสนอแนะในการเขียน ดังนี้ 
2.3.1  การทบทวนวรรณกรรม คือการทบทวนวรรณกรรมทุกชนิด ไม่ใช่งานวิจัยเท่านั้น 
แล้ววิพากษ์ เพื่อให้งานวิจัยของเรามีความสำคัญชัดเจนขึ้น 
2.3.2  การทำวิจัยนำร่อง หรือ Pilot Study ช่วยสะท้อนถึงปัญหานำวิจัยได้ชัดเจนและทัน
ต่อสถานการณ ์
2.3.3  หากเนื้อหายาว และมีประเด็นเยอะ สามารถใส่หัวข้อย่อยให้แต่ละประเด็นได้ 

2.4 โปรแกรม AntConc เป็นโปรแกรมที่มีฐานข้อมูลคำศัพท์ สามารถใช้วิเคราะห์คำศัพท์ ลำดับ 
ความถี่ ช่วยนักวิจัยทางภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) ในการวิเคราะห์ภาษาทั้งระดับคำ และ
ระดับประโยคได้ และช่วยให้งานวิจัยลดความเป็นอัตวิสัย (subjective) ลงได้ด้วย  

3. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

หลักการสำคัญ ได้แก่ Context and Concept เช่นเดิม ซึ ่ง Context หมายถึง บริบทในสังคม 
นักวิจัยควรกำหนดปัญหานำวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม โดยมีปัญหา 3 กลุ่มให้เป็นแนวทางดังที่ได้
รายงานไว้ในข้อ 1 และเมื่อจะบูรณาการกับการเรียนการสอน ก็ให้มาพิจารณาถึง Concept อันหมายถึง 
ศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญหรือวิชาที่เราสอน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานำวิจัยนั้นได้อย่างไร โดยมี
แนวทางการบูรณาการ ดังต่อไปนี้ บูรณาการกับเนื้อหาวิชา หรือ textbook กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือเปิด
รายวิชารองรับ เช่น selected topic เป็นต้น  
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4. การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ 

นักวิจัยควรกำหนดปัญหานำวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม (Context) โดยการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการนี้ ควรสำรวจบริบทในสังคมร่วมกับคนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จะได้กำหนดปัญหานำ
วิจัยได้อย่างชัดเจน จากนั้นก็มาพิจารณาถึง Concept อันหมายถึง ศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญ สามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการแก้ปัญหานำวิจัยนั้นได้อย่างไร แล้วค่อยวางแผนดำเนินงานบริการวิชาการด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่ง
จะทำให้การขอทุนทำกิจกรรม ก็สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบงานวิจัยได้อีกทางหนึ่งด้วย 

5. การบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ 

เริ่มต้นด้วยนักวิจัยควรกำหนดปัญหานำวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม (Context) แล้วก็มา
พิจารณาถึง Concept อันหมายถึง ศาสตร์ใดบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ หากได้
สำรวจและกำหนดร่วมกับเจ้าของประเด็นปัญหา เจ้าของพื้นที่ที ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนักวิชาการจาก
หลากหลายสาขาวิชา จะสามารถนำสู่การวิจัยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและครบทุกมิติมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
พร้าวโมเดล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านธิโมเดล ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น  
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บทนำ 

 

 
ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ ได้ทำการสำรวจ

ความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ พบว่า การวิจัย

เชิงบูรณาการ เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอมากเป็นอันดับหนึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในวงการวิชาการของ

ประเทศที่ขับเคลื่อนงานวิจัยในเชิงบูรณาการเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมแบบองค์

รวมพร้อมกันทุกภาคส่วน  

การบูรณาการงานวิจัยมีหลายลักษณะที ่น ่าสนใจ อาทิ การวิจ ัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม 

(Holistically Integrative)  การวิจัยเชิงบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Research) หรือการ

วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ นับเป็นการใช้ศาสตร์วิชาความรู้ที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มการ

ทำงานด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนา

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ  

จากความสำคัญของการวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้กล่าวนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ผลงานวิชาการ จึงไดว้างแผนและดำเนินการจัดการความรู้ในประเด็น “การวิจัยเชิงบูรณาการ” เพื่อตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในคณะฯ ด้านการวิจัย   
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ ได้ทำการสำรวจ

ความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ พบว่า การวิจัย

เชิงบูรณาการ เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอมากเป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับสถานการณ์ในวงการวิชาการของ

ประเทศที่ขับเคลื่อนงานวิจัยในเชิงบูรณาการเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมแบบองค์

รวมพร้อมกันทุกภาคส่วน  

การบูรณาการงานวิจัยมีหลายลักษณะที ่น ่าสนใจ อาทิ การวิจ ัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม 

(Holistically Integrative)  การวิจัยเชิงบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Research) หรือการ

วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ นับเป็นการใช้ศาสตร์วิชาความรู้ที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มการ

ทำงานด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ในเชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนา

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ ประกอบกับมีคณาจารย์หลายท่านในคณะฯ มี

ประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ อาทิ ผศ.ดร.นงนภัส พันธุ์พลกฤต ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนาศรีวิเชียร อ.
ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ และ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล ที่สามารถมาแบ่งปันความรู้ในประเด็นดังกล่าวได้  ด้วย

เหตุนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการฯ จึงได้วางแผนและดำเนินการจัดการความรู้

ในประเด็น “การวิจัยเชิงบูรณาการ” เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในคณะฯ ด้าน

การวิจัย   
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ KM: การวิจัยเชิงบรูณาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สามารถย่ืนโครงร่างวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัได้   
 การวดัผล : โครงรา่งงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารยใ์นคณะฯ ยื่นขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั จำนวน 1 ชิน้ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้คณะมนุษยศาสตร์และ
นิเทศศาสตร ์และแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาผลงานวิชาการ 
- ประชุมเพื่อกำหนด
ผู้รับผิดชอบ 
- ผู้รับผิดชอบระดมความคิดเพื่อ

กำหนดประเด็นการเรียนรู้ 
- คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั

และพัฒนาผลงานวิชาการ  
ของคณะฯ ทำการสำรวจ
ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย ที่
คณาจารย์ต้องการจัดการความรู้ 

ก.ค.-ส.ค. 
2563 

คณาจารย์ที่
สนใจการจัดการ
ความรู้ด้านการ
วิจัยตอบแบบ
สำรวจเพ่ือระบุ
ความรู้ที่ต้องการ 

≥ 7 คน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ  

1.
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ 

2. 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

ดำเนินการแล้ว 



9 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ KM: การวิจัยเชิงบรูณาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สามารถย่ืนโครงร่างวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัได้   
 การวดัผล : โครงรา่งงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารยใ์นคณะฯ ยื่นขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั จำนวน 1 ชิน้ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

โดยใช้แบบสำรวจความต้องการ
ฯ 

2 การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

- คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาผลงานวิชาการ 
สำรวจศักยภาพของอาจารย์ 
เพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมจะมา
เป็นผู้แบ่งปันความรู้ โดยสำรวจ
จากประสบการณ์ด้าน
ผลงานวิจัย 

ก.ย. 2563 อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์
เหมาะสม/ 
สอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้
ในการจัดการ
ความรู ้

≥ 2 คน คณาจารย์ใน
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ  

ดำเนินการแล้ว 

 

 
 

3 การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

- คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาผลงานวิชาการ 
จัดการประชุมการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย โดยประกอบไป
ด้วยผู้บันทึกข้อมูล, ผู้แบ่งปัน
ความรู้ และผู้รับความรู ้

พ.ย. 2563 
– มี.ค.2564 

การประชุมการ
จัดการความรู้
ด้านการวิจัย
อย่างเป็นระบบ 

≥ 3 ครั้ง - ผู้แบ่งปัน
ความรู้ 1-3 
คน 
- ผู้รับความรู้ 1-

3 คน 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ  

ดำเนินการแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ KM: การวิจัยเชิงบรูณาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สามารถย่ืนโครงร่างวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัได้   
 การวดัผล : โครงรา่งงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารยใ์นคณะฯ ยื่นขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั จำนวน 1 ชิน้ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
1 คน 

4 การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู ้

- คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาผลงานวิชาการ นำ
ความรู้ที่บันทกึได้จากการ
ประชุมการจัดการความรู้ 
(ลำดับ 3) มาประมวลถอดองค์
ความรู้  

ม.ค.-เม.ย. 
2564 

เอกสารรายงาน
องค์ความรู้ด้าน
การวิจัยเชิง
บูรณาการ คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศศาสตร ์

1 เล่ม - คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ  

ดำเนินการแล้ว 

5 การเข้าถึง
ความรู ้

- นำรายงานองค์ความรู้ไปมอบให้
ผู้รับความรู้ที่เป็นเป้าหมายหลัก 
พร้อมทั้งพูดคุย/ อธิบาย เพื่อ
เพิ่มความเข้าใจในองค์ความรู้
นั้นๆ ให้ชัดเจน พร้อมนำไปปรับ
ใช ้

ม.ค.-มี.ค 
2564 

- อาจารย์ที่เป็น
ผู้รับความรู้
เป้าหมาย ได้
นำความรู้ที่ได้
จากการ
จัดการความรู้ 
ไปปรับใช้กับ
งานวิจัยของ
ตนเอง 

-โครงร่าง
งานวิจัยเชิง
บูรณาการ
ยื่นขอรับ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย 
จำนวน 1 
ชิ้น 

- อาจารย์ใน
คณะ
มนุษยศาสตร์
และนิเทศ
ศาสตร ์

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ  

ดำเนินการแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ KM: การวิจัยเชิงบรูณาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สามารถย่ืนโครงร่างวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัได้   
 การวดัผล : โครงรา่งงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารยใ์นคณะฯ ยื่นขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั จำนวน 1 ชิน้ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

6 การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู ้

 

- นำรายงานองค์ความรู้ไป
แบ่งปัน โดย 
1. แบ่งปันในที่ประชุมคณะฯ 
2. แบ่งปันบนระบบออนไลน์ 

ได้แก่ เว็บไซต ์มพย. 

มี.ค.-เม.ย. 
2564 

- การแบ่งปัน
องค์ความรู ้

2 ช่องทาง - บุคลากรใน
คณะฯ 
- ผู้ที่สนใจเข้าชม

ข้อมูลทาง
เว็บไซต ์มพย. 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ  

ดำเนินการแล้ว 

7 การเรียนรู้ 

 

1. ผู้รับความรูร้ายงานในที่
ประชุมคณะฯ วาระ 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้จาก
กระบวนการจัดการความรู ้

2. ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา
ผลงานวิชาการ เพื่อถอด
บทเรียนกระบวนการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 
2563 

 

มี.ค.- เม.ย. 
2564 

- รายงานสรุป
การถอด
บทเรียน
กระบวนการ
จัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย                 
ปีการศึกษา 
2563 

รายงานสรุป
การถอด
บทเรียน
กระบวนการ
จัดการ
ความรู้ ด้าน
การวิจัย ปี
การศึกษา 
2563 
จำนวน 1 
เล่ม 

- ผู้รับความรู ้
- คณะกรรมการ

ส ่ ง เสร ิมการ
ว ิ จ ั ย แ ล ะ
พัฒนาผลงาน
วิชาการ  

1.
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลงานวิชาการ 

2. 
คณะกรรมการ
จัดการความรู้  

ดำเนินการแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประเดน็ KM: การวิจัยเชิงบรูณาการ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สามารถย่ืนโครงร่างวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัได้   
 การวดัผล : โครงรา่งงานวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารยใ์นคณะฯ ยื่นขอรับทนุอุดหนุนการวิจยั จำนวน 1 ชิน้ 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

 

ผู้อนุมัติ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส   พันธพ์ลกฤต (รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์) 
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คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ที่ 5/2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 
  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์  ใหเ้ป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงขอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี ้เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

1.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกำกับมาตรฐานวิชาการ   ประธานคณะกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล   กรรมการ  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม   กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ   กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.นฤมล พงษป์ระเสริฐ   กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.นิคม ชัยขุนพล    กรรมการ 
8.  อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด    กรรมการ 
9.  อาจารย์สุรางคณา ชวนพงษ์พานิช   กรรมการ 
10. อาจารย์ณฏัฐินี เขื่อนศร ี    กรรมการ 
11. อาจารย์มาริ แก้วแดง     กรรมการ 
12. อาจารย์กลุกนก มณีวงศ ์    กรรมการ 
13. อาจารย์นนัทพร ผลอนันต ์    กรรมการ 
14. อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร    กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ    กรรมการและเลขานุการ 
16. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา    กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
1. จัดทำแผน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมสอดคล้องรองรับ ตรงตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือระดับคณะวิชาฯ 
2. ดำเนินการตามแผน ควบคุม ดูแล ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลคุณภาพการดำเนินการ

จัดการความรู้ของคณะวิชาฯ 
3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

สำหรับการปฏิบัติงานจริงทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. รับผิดชอบรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
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              ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม  2563 
 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต)  
     รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
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คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ที่ 6/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
  เพื่อให้การดำเนินการด้านงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรแ์ละนิเทศศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสง่เสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภัทร กิตติวรากูล   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรณิการ์ รักธรรม   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ   กรรมการ 
6. อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา    กรรมการ 
7. อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร    กรรมการ 
8. อาจารย์นิธินาฎ บุลมาก    กรรมการ 
9. อาจารย์ชีวิน สุขสมณะ     กรรมการ 
10.อาจารย์พัชยา โสภณสิทธพิงศ์    กรรมการ 
11.อาจารย์กุลกนก มณีวงศ ์    กรรมการ 
12.อาจารย์ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต    กรรมการ 
13.อาจารย์กีรติ ไพบูลย์     กรรมการ 
14.อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์    กรรมการ 
15.อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ    กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีภาระงานดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำแผนและระบบกลไกบริหารงานวิจัยของคณะฯ  
2. ดำเนินการตามแผนระบบและกลไก ทีก่ำหนด 
3. กำกับและติดตามการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดทำโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยและศักยภาพด้านงานวิจัยหรือการผลิตผลงาน

วิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ 
5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ที่เสนอขอทุน

จากมหาวิทยาลยัพายัพ 
6. รับผิดชอบรายงานการประเมินผลตนเองของคณะฯ ในองค์ประกอบที่ 2 
7. สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
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8. จัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อนำผลจากการจัดการความรู้ไปสร้าง
เป็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยและเผยแพร่ตอ่ไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันทื่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต) 
    รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
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คำสั่งคณะมนษุยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์
ที่ 17/2563 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์  
ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

 
  เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงและแต่งต้ังบุคคล
ต่อไปนี้ให้เป็นคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

10. อาจารย์เบญจมาภรณ์ เมฆรา  พ้นจากหน้าที่เลขานุการ 
และให้เป็นกรรมการ 

11. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 

1. อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์ อำปะละ พ้นจากหน้าที่เลขานุการ 
และให้เป็นกรรมการ 

2. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และนเิทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

9. อาจารยร์ัตตินาถ เพชรมณี  พ้นจากหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
10. อาจารย์นันทพร ผลอนันต ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 2563 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต) 

      รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
 

เล่าเรื่อง (พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563) 
1. การแบ่งปันประสบการณ์ในการทำวิจัย 

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า: ตัวเองไม่ได้จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ตรงสายทั้งหมด เริ่มต้นคือมีความสนใจใน
ด้านการเมือง ก็เลยนำมาผสมผสานกับเรื่องการสื่อสาร หลังจากนั้นก็สนใจด้านวัฒนธรรมศึกษา สนใจ
ศึกษากลุ่มคนจน คนที่ไม่มีเสียง คนชายขอบ ต่อมาสนใจการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ลงชุมชน ต่อมาสนใจ
เรื่องบริบทในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สนใจประเด็นทางสังคมที่เป็นปัญหา คือหลักๆ สนใจการสื่อสารโดย
นำศาสตร์อื่นๆ มาผสมผสาน ผู้ที่สนใจทำวิจัยอาจเริ่มจากการใช้ศาสตร์หลักของตนเองไปผสมผสานกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่ตนเองสนใจ 

การบูรณาการ คือ การเชื่อมโยง ถ้านำมาใช้กับการสื่อสาร ก็คือ การสื่อสารที่ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื ่นๆ โดยปกติ การสื ่อสารต้องถูกนำไปเชื ่อมโยงกั บศาสตร์อื ่นๆ อยู ่แล้ว เช่น จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตร์การเมือง สุขภาพ การเมือง นี่คือที่มาของการบูรณาการ ตนเองมีตัวอย่างงานวิจัยของ
ตนเองมาให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมวันนี้ได้ดูไปด้วยกัน และถ้าอาจารย์ท่านใดอยากจะแบ่งปันประสบการณก์็
เชิญได้เลยนะครับ  

งานแรกเป็นชุดงานวิจัยเกี ่ยวกับอาเซียน ตัวผมไปร่วมทำในส่วนของ Journalism ด้านสื่อ
ออนไลน์ โดยพื้นฐานตนเองเป็นคนชอบเที่ยว งานวิจัยทำให้เราได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม และได้งานวิจัย
ที่ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ได้ทั้งเรื่องบริการสังคม ศิลปวัฒนธรรม หลักการคือ เป็นงานวิจัยที่มีการบูรณา
การ งานวิจัยของผมมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ต่างประเทศ ตนเองสนใจในเรื่องความขัดแย้ง ก็ไปดู้ว่าใน
อาเซียนมีความขัดแย้งอะไรบ้าง ที่ฟิลิปปินส์มีความขัดแย้งของคนที่นับถือคริสต์กับอิสลามที่เกาะมินดา
เนา จึงได้เลือกประเด็นนี้ขึ้นมา แต่ก็มีข้อจำกัดคือ งานวิจัยใช้งบประมาณของคณะ ซึ่งงบไม่เยอะ ทำให้
สเกลงานวิจัยไม่ได้ใหญ่ วิเคราะห์เพียงแค่บทบาทสื่อ เนื้อหาหลักเป็น Content Analysis ดูถึงวิธีการ
นำเสนอข่าวช่วยในการจัดการความขัดแย้งอย่างไร ซึ ่งผลจากการวิจัยสามารถนำมาปรับใช้กับ
สถานการณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยได้ในแง่ของบทบาทสื่อ Output ของงานนี้นอกจากจะได้เผยแพร่
ในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ยังได้นำไปพัฒนาเป็นวิชาเลือก คือ วิชา  Peace Journalism  

ผมขอย ้ำถ ึ ง  Concept ก ับ Context เราสามารถเอามาใช ้ว ิ เคราะห ์ถ ึ ง เร ื ่ อง Power 
Relationship ในม็อบได้ ดูจากคำให้สัมภาษณ์ อาจวิเคราะห์ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องต่างๆ  

งานชิ้นที่สอง เป็นสเกลงานระดับมหาวิทยาลัย เป็นงานวิจัยเพื่อไปพัฒนาที่ อ.พร้าว (พร้าว
โมเดล) ให้อาจารย์จากทุกคณะลงพื้นที่ที่พร้าว เพื่อไปดูว่าในชุมชนนั้นมีปัญหาอะไร รับโจทย์จากชาวบ้าน
แล้วนำมาทำ Research Project แบบ Operational ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งกว่าจะได้
โจทย์ก็ยากเพราะต้องลงพื้นที่ก่อน ไปดู้ว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้วถึงเสนอ Proposal ผ่านคณะไปถึง
มหาวิทยาลัยอีกที โดยมหาวิทยาลัยพาอาจารย์ไปลงพื้นที่ด้วยกัน พอลงพื้นที่แล้วได้ประเด็น ก็ไปหา 
Connection โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดกลุ่มให้ว่าจะให้อาจารย์ที่มาจากแต่ละสาขาอยู่กลุ่มไหน หลังจาก



19 

 

นั้นแต่ละคนก็ทำ Proposal เสนอมหาวิทยาลัย งานนี้มีระยะเวลาของโครงการหนึ่งปี แต่การทำงานกับ
ชุมชนเป็นเรื่องยาก สิ่งที่เจอจากชุมชนคือ ชุมชนมีการทำเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาเรื่องการ
ขยายเครือข่าย ปัญหาเรื่องการวางแผนการผลิตและการขยายตลาด ตนเองก็เริ่มจากใช้การสื่อสารเป็น
แกนไปบูรณาการกับการวางแผนการเกษตรและการตลาด ซึ่งงานนี้ใช้เวลาถึงสองปี  

ที่พร้าวมีหลายโครงการ ซึ่งเรารับผิดชอบในโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการย่อย งานของเราเน้นที่การ
ขยายเครือข่ายการเกษตร อย่างการตลาดสุดท้ายทำให้เกิดโลโก้แบรนด์บนผลิตภัณฑ์ และนำมาขายใน
เชียงใหม่ งานนี้ทำให้ไปพร้าวจนคุ้น แต่ยอมรับจริงๆ ว่าการทำงานกับชุมชนนี่เป็นสิ่งที่ยากจริงๆ  

พร้าวโมเดล จุดเริ่มต้นคือดู Context ปัญหาทางสังคมว่ามีอะไรเกิดขึ้น หนึ่งคือดู Policy สองคือ
ที่นั่นมีอะไร โจทย์วิจัยมาจากสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องว่าต้องการอะไร หลังจากนั้นมาหา Concept ว่าจะไป
พัฒนาให้เค้าด้วยวิธีอะไร จากนั้นก็ใส่เรื่องการสื่อสารเข้าไป และเชื่อมกับศาสตร์อื่นเช่นการตลาด  

ชิ้นที่สามเป็นงานวิจัยที่เกิดจากทุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินเดีย โดยปกติทุน
นี้มีทุกปี สามารถทำโครงการวิจัยและไปเสนอขอทุนได้ งานของตนเองเริ่มต้นคือไปดูว่ามีสถานการณ์อะไร
ในอินเดียที่มันเกี่ยวข้องกับไทย ในตอนนั้นมีเหตุการณ์วางระเบิดที่พุทธคยา ก็มองว่าการสื่อสารจะเข้าไป
แก้ปัญหาที่พุทธคยาอย่างไร ก็ได้โจทย์วิจัยนี้มา การทำงานวิจัยที่ได้ทุนจากต่างประเทศมีข้อดีคือ ทำให้เรา
ได้ยกระดับงานวิจัยของเรา มีเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องเป๊ะขึ้น ได้ลงพื้นที่ที่อินเดีย ตอนแรกตั้งใจ จะทำในเชิง
สำรวจเชิงปริมาณ พอลงพื้นที่จริงๆ พบว่า โจทย์ไม่ใช่อย่างที่ตั้งไว้ จึงต้องเปลี่ยนแบบสัมภาษณ์ใหม่ กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงเดิมแต่ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้นำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในเรื่อง Crisis 
Management การลงพื้นที่ของทุนนี้ให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือน ต้องมีการประสานงานกับ วช. ของ
อินเดีย มีหนังสือรับรอง  

งานถัดไปก็เป็นทุนวิจัยจาก วช. เหมือนกัน พอดีผมสนใจเรื่อง Health Communication เป็น
โครงการร่วมกับเครือข่ายอาจารย์ เป็นชุดโครงการทำร่วมกับอาจารย์ที่ มรภ.เชียงราย ประเด็นเกี่ยวกับ
การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็ก เพราะเด็กมักมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการรู้เท่าทันสื่อ
สุขภาพ ในการทำวิจัยสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ แหล่งทุนที่ให้โจทย์ ความสนใจของเรา ปัญหาทางสังคม ข้อดี
ของการทำวิจัยแบบชุดโครงการของ วช. ก็คือ การคอมเม้นต์จะมาจากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ ที่จะอยู่
ในรูปของคณะกรรมการ กรรมการจะมีการคอมเม้นต์แบบบูรณาการ ทำให้เราทำงานวิจัยได้ดีขึ้น ตอบ
โจทย์ได้รอบด้านมากขึ้น ข้อดีอีกอย่างคือ ได้ Textbook ขึ้นมาด้าน Social Movement เราก็ปรับ
งานวิจัยของเราเข้าไปอยู่ใน Text นั้น   

อ.ดร.ศุภรักษ:์ ขอเล่าถึงความสนใจของตนเองก่อน เนื่องจากเรียนด้านภาษาศาสตร์มาโดยตรง ได้ฝึกทั้งตัว
ทฤษฎีและกระบวนการในการเรียนด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์คือ การศึกษาภาษาในเชิงวิทยาศาสตร์ 
เรามองถึงเสียง คำ วลี ประโยค ไปจนถึงหน่วยที่เหนือกว่าประโยคขึ้นไปในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จะเป็นรากของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สามารถเข้าไปอยู ่ร่วมกับศาสตร์อื ่นๆ ได้ เป็น
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คือ การใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ในศาสตร์อื่นๆ 
เช่น ถ้านำไปร่วมกับสายสังคมก็เป็นภาษาศาสตร์สังคม หรือทางจิตวิทยาก็เป็นภาษาศาสตร์จิตวิทยา เป็น
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ต้น สายภาษาศาสตร์สามารถบูรณาการได้มาก โดยจุดเน้นคือภาษาเป็นตัวตั้ง แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม เช่น จิตวิทยา การเมือง 

ความสนใจส่วนตัวเป็นเรื่องของอรรถศาสตร์ คือ ความหมาย คือ มนุษย์มีการสร้างความหมาย
และเข้าใจในความหมายอย่างไร งานวิจัยด้านความหมายสามารถนำไปร่วมกับสาขาอื่นๆ ได้หลากหลาย 
ไม่ใช่เพียงแค่วิเคราะห์ปรากฏการณ์ แต่ระเบียบวิธีวิจัยยังสามารถนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ด้วย  
ขอยกตัวอย่างงานวิจัยของตนเอง ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ เรื่องแรกคือ “Power Relations 
Between Adults and Children in Thai Children Literature” เป็นการศึกษาถึงความหมายที่ถูก
สร้างขึ้นโดยกรอบของสังคมหรือกรอบของวาทกรรม งานนี้เป็นวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เริ่มจากการ
วิเคราะห์ Text ในหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กไทย และสนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก โดยมีสมมติฐานว่าผู้ใหญ่มีอำนาจมากกว่าเด็ก สิ่งที่วิเคราะห์ก็คือ นำหน่วยภาษามาวิเคราะห์ ดูทั้ง
ระดับคำ ระดับโครงสร้าง และระดับวจนกรรม เพื่อดูถึงภาพสะท้อนเชิงอำนาจว่าผู้ใหญ่มีอำนาจอย่างไร 
เด็กมีอำนาจอย่างไร ดูว่าคำประเภทไหนที่เด็กใช้พูด คำประเภทไหนที่ผู้ใหญ่ใช้พูด โครงสร้างประโยคแบบ
มีเงื่อนไขและประโยคคำสั่งมักจะปรากฏในความถี่สูง เมื่อเราเอาภาษาศาสตร์มาจับทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนว่า ผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือเด็กผ่านทางภาษาอย่างไร มองในมุมมองทางภาษาอย่งไร การกำหนดสร้าง
อำนาจของผู้ใหญ่ทำอย่างไร 

งานชิ้นที่สองเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงสามกลุ่มในอินเดีย ได้แก่ อินโดอารยัน ดาวิเดียน 
ทิเบตพม่า โดยดูผ่าน Metaphor (การอุปมา) ผู้หญิงสามกลุ่มนี้ในวรรณกรรม ว่ามีการอุปมาที่เหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งงานชิ้นนี้ก็เชื่อมโยงกับแนวคิดทางมนุษยวิทยา ดูว่าภาพของผู้หญิงเหล่านี้มี
วัฒนธรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หญิงถูกเปรียบเป็นอะไรบ้าง ซึ่งพบว่า ผู้หญิงอินโดอารยันกับดาวิเดีย
นถูกเปรียบเป็นสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงทิเบตพม่าก็ถูกเปรียบเป็นสัตว์ แต่ให้ภาพที่เป็นทางบวกมากกว่า 
การตีกรอบผู้หญิงค่อนข้างมากในสังคมอินโดอารยันและดาวิเดียน  

งานชิ้นที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ผ่าน Metaphor (การอุปมา) การ
อธิบายรสชาติ การอธิบายกลิ่น เช่น กลิ่นหอมอ่อนๆ กลิ่นหอมกรุ่น เสียงหวานๆ ทำไมเราจึงใช้ประสาท
สัมผัสอย่างหนึ่งมาอธิบายประสาทสัมผัสอีกอย่างหนึ่งได้ เป็นเรื่องกลไกสมองของมนุษย์ที่เรามักจะอธิบาย
ประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งด้วยประสาทสัมผัสอีกอย่างหนึ่ง งานชิ้นนี้มีความใหม่และสร้างสรรค์ ดูว่าการใช้
คำเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเหล่านี้ไปปรากฏในชิ้นงานโฆษณาในแบบไหน เช่น โฆษณาของร้ านชาบู จะ
อธิบายรสชาติว่าอย่างไร ทำไมต้องมีคำว่ารสเจ็บ เจ็บเกี่ยวข้องอย่างไรกับรสชาติ  

งานชิ้นที่สี่ ศึกษาถึงการรีวิวเกี่ยวกับร้านกาแฟใน Trip Adviser ดูว่าการชื่นชมร้านกาแฟใน
เชียงใหม่ใช้วิธีไหน เน้นไปที่การศึกษาหน่วยทางภาษาย่อยๆ เพียงคำว่า very กับ so และใช้ศาสตร์
ทางด้านคอมพิวเตอร์มาวิคราะห์ภาษา เป็นการบูรณาการกับด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

มีนักศึกปริญญาเอกที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาถึงคลังข้อมูลภาษาในข่าวของเนชั่นและบางกอก
โพสต์ (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาถึงวาทกรรมคนเสื้อแดงในสมัยรัฐบาลทักษิณ ยิ่งลักษณ์ ว่าเป็นอย่างไร ดู ว่า
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เนชั่นใช้กลุ่มคำประเภทแบบไหน และบางกอกโพสต์ใช้กลุ่มคำประเภทแบบไหน ดูจากสิ่งที่แหล่งข่าวพูด
ในข่าว เพื่อดูว่าภาพของคนเสื้อแดงในข่าวเป็นเช่นไร บวกหรือลบ  

 

1. จะแบ่งปันประสบการณ์ในการคิดหัวข้องานวิจัย  

อ.ดร.ศุภรักษ์: ในการเขียนโครงร่างงานวิจัย ต้องเริ่มต้นที่การคิดหัวข้อก่อน โดยดูจากปรากฏการณ์ทาง
สังคม อย่างนักภาษาศาสตร์เราจะมองเห็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันก่อน มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
มั้ย จะมองในมุมแบบไหน เรามองว่าเค้าใช้ภาษาแบบนี้ได้อย่างไร ในทวิตเตอร์ ในเฟซบุ๊ค เค้ าใช้คำ
ประเภทไหน เค้าใช้โครงสร้างประโยคประเภทไหน หรือว่าเค้ามีเทคนิคอย่างไรในการสนทนา การเริ่มต้นที่
หัวข้อ เราก็จะดูปรากฏการณ์ก่อน หลังจากนั้นก็ดูว่าจะเอาภาษาเข้าไปจับตรงไหนในการวิเคราะห์ สำหรับ
การเขียนโครงร่าง สิ่งที่สำคัญก็คือ คำถามนำวิจัยกับวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัย
ทางภาษาศาสตร์ต้องชัดเจนว่าเราจะทำเรื่องอะไร ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 
สิ่งที่มักจะถูกโจมตีมากที่สุดก็คือ งานวิจัยนี้เอาไปใช้ทำอะไร ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร นำไปบูรณาการกับ
ศาสตร์ไหนแล้วจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ในงานวิจัยจะต้องไม่ใช่ลักษณะเพื่อศึกษา......... 
เพราะความชัดเจนไม่ได้ ต้องชัดเจนไปเลยว่าจะวิเคราะห์ หรือจะเปรียบเทียบ การเขียนโครงร่างต้อง
ชัดเจนในการตอบโจทย์ ยิ่งถ้าเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการยิ่งต้องชัดเจน งานวิจัยทางภาษาศาสตร์เน้น
ทฤษฎี ยิ่งต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อโน้มน้าวคนอื่นให้คล้อยตาม การเขียนโครงร่างจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่
การเขียน การเขียนจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า งานคุณคู่ควรกับทุนที่ขอมั้ย คู่ควรกับการตีพิมพ์หรือเปล่า  

 เวลาเขียน Proposal หนีไม่พ้นที่จะต้องใส่ข้อมูล Pilot Study (การศึกษานำร่อง หรือการสำรวจ
ก่อนการสำรวจจริง) โดยเฉพาะในงานทางภาษาศาสตร์เพื่อยืนยันว่า เราไม่ได้ Subjective เราเห็นข้อมูล
มาแล้วว่ามันมีรูปแบบแบบนี้ ถ้าเราสำรวจต่อไปก็อาจจะได้ข้อมูลแบบนี้หรือข้อมูลที่มันแตกต่างออกไปก็
ได้  การมี  Pilot Study สามารถช่วยได้ในการเขียนที่มาและความสำคัญ 

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า: ส่วนที่สำคัญในโครงร่างวิจัยก็คือที่มาและความสำคัญ ควรต้องมีตัวเลขหรือสถิติมา
สนับสนุนข้อมูล เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก ต้องมีข้อมูลสถิติซึ่งอาจนำมาจากกระทรวง
สาธารณสุข เช่น ตัวเลขการติดสุรา หลังจากนั้นค่อยมาโยงว่า เราจะใช้ Concept เพื่อสื่อสารอะไร แล้ว
ค่อยไปโยงถึงประโยชน์ของการทำวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมา จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาที่มัน
เกิดขึ้น การทำงานวิจัยเราจะดูที่ปรากฏการณ์ก่อน แล้วมาดูว่าจะใช้ทฤษฎีอะไรเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหานั้น วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน แล้วชื่อเรื่องจึงมาทีหลัง ซึ่งจะต้องบอกถึง Concept และ Context  

 ที่มาและความสำคัญช่วงแรก ผมมักจะรีวิวพวกงานวิจัยต่างๆ ใส่เข้าไป ว่าในอดีตเค้ามีการทำ
วิจัยในประเด็นไหนมาบ้าง เขียนประมาณซักย่อหน้าหนึ่ง หลังจากนั้นค่อยมาอธิบายว่า งานของเรา
แตกต่างจากงานที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นอย่างไร และจะต่อยอดทางวิชาการอย่างไร ตัวแปรคือประเด็น
อะไร  
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 เวลามองปรากฏการณ์ปัญหาต่างๆ เพื่อทำวิจัย ปัญหานั้นควรเป็นปัญหาที่ผู้คนในสังคมมองว่า 
มันเป็นปัญหา เช่น ประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ต้องเริ่มต้นที่ปัญหา 
ปัญหาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า งานวิจัยชิ้นนั้นไปต่อได้หรือไม่ แล้วค่อยเอาทฤษฎีในศาสตร์ของเรามาจับ 

 
เล่าเรื่อง (พุธที่ 10 มีนาคม 2564) 

1. แบ่งปันประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และ/ หรือการบริการวิชาการ 
และการบูรณาการข้ามสาขาวิชา (วันพุธที่ 10 มี.ค. 2564) 

แบ่งปันประสบการณ์โดย ผศ.ดร.นงนภัส พันธุ์พลกฤต (1)/ อ.ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ (2)/ ผศ. จิรภัทร 
กิตติวรากูล (3) 

ผศ.จิรภัทร: ประเด็นแรกขอเริ่มต้นที่การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ขอเริ่มต้นที่ตนเองก่อนนะ
คะ ก้อยเคยทำละครชุมชน หรือภาษาบ้านๆ เรียกว่า ละครเร่ เป็นการแสดงข้างถนน แสดงตามถนนคน
เดิน ในตอนนั้นได้ขอทุนทำวิจัยแบบมีส่วนร่วม คือให้เยาวชนก็คือนักศึกษาของเรามาทำละครเพื่อ
แก้ปัญหา การวิจัยแบบมีส่วนร่วมคือ จะต้องให้คนที่เป็นเจ้าของปัญหามาเป็นผู้ร่วมวิจัย คนที่เป็นเจ้าของ
ปัญหาต้องเป็นคนคิดเนื้อหาทั้งหมด เมื่อเราทำละครเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน ก็เลยให้เยาวชนเป็นผู้คิดละคร 
ตอนนั้นได้ละครจำนวน 4 เรื่อง ไปแสดงตามถนนคนเดินทุกที่ ถนนคนเดินที่คาร์ฟูร์ ถนนคนเดินที่กาดสวน
แก้ว ถนนคนเดินที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และถนนคนเดินวัวลาย ปัญหาที่ได้จากเยาวชนตอนนั้น คือเรื่อง
การปฏิเสธ เค้าไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเพื่อนอย่างไร ทำให้ได้ละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิเสธเพื่อนที่ชวนเรา
ไปในทางอบายมุขต่างๆ ปฏิเสธอย่างไรให้เพื่อนไม่เสียใจและไม่เสียเพื่อน  

ส่วนการเอาไปบูรณาการก็คือ ทำเป็นวิชาเรียนขึ้นมา วิชา Independent Study เปิดสอนและ
บอกกับนักศึกษาว่า วิชานี้จะให้นักศึกษาทำละครชุมชน โดยบอกนักศึกษาให้รู้ก่อนเปิดให้ลงทะเบีบนเรียน 
พอเปิดสอนก็มีวิทยากรคือ กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟมาช่วยเวิร์คช็อป กลุ่มละครกั๊บไฟทำละครเพื่อแก้ปัญหา
สังคมอยู่แล้ว เช่น แก้ปัญหาตกเขียว โดยก้อยเองก็ได้เบิกค่ าตอบแทนอาจารย์พิเศษ และใช้ร่วมกับ
งบประมาณเสริมหลักสูตรด้วย เป็นงานวิจัยที่ทำให้ได้หนึ่งวิชาขึ้นมา โดยเตรียมการก่อนล่วงหน้าหนึ่ง
เทอม และจบได้ในอีกหนึ่งเทอม งานวิจัยตอนนั้นใช้ทุนของ มพย. เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ที่จริงจัง คือเปิดเป็นวิชาเรียนขึ้นมาเลย  

ผศ.ดร.นงนภัส: ใครก็ตามที่จะทำวิจัยและเอาไปใช้กับการเรียนการสอน หรือเอาไปบริการวิชาการ สืบ
เนื่องมาจากการ KM ในครั้งที่แล้ว ได้นำเอาหลักการที่วิทยากรพูดมาใช้ในงานวิจัยของตนเอง จาก
หลักการที่วิทยากรให้นำไปสู่กระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม แต่ตนเองตอนที่ทำไม่ได้ มีหลักการอะไร นึก
อยากจะทำอะไรก็ทำ แต่พอมาฟังวิทยากรเลยได้นำเอาหลักการไปวิเคราะห์งานของตนเองได้ วิทยากรใน
วันนั้นพูดว่า สิ่งที่จะเป็นเรื่องการบูรณาการ เราต้องพิจารณาในสองประเด็น คือ Context กับ Content 
เพราะฉะนั้น ในส่วนของการวิจัยที ่เอามาใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง บูรณาการในส่วนของ 
Content ก็คือ เราสอนเนื้อหาอะไร  
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ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของตัวเองที่เพิ่งปิดเล่มไป ซึ่งได้ทุนจาก วช. เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเอาองค์ความรู้ไปใช้ในงาน
บริการวิชาการอย่างไร แต่ตอนแรกเราเอา Content ไปบูรณาการกับ Content ในวิชาที่ตนเองสอนก่อน 
ตัวเองสอนเรื่องทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เราสอนหลายทฤษฎี หลักการของวิชานี้ก็คือว่า นักศึกษาจะต้อง
เรียนในแต่ละทฤษฎี และสามารถเอาทฤษฎีไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นหลักการในการเรียน
รายวิชานี้ นักศึกษาเอาทฤษฎีไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างไร เอาไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ตนเองและผู้อื่นอย่างไร ตนเองก็เลยเกิดความคิดว่า มันควรจะสร้างองค์ความรู้ซักอย่างหนึ่งที่เป็นไปตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วเราก็เอากระบวนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณมาจับกับทฤษฎีการเรียนรู้  

คำถามต่อไปก็คือว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้จะไปตอบโจทย์แก้ปัญหาสังคมอะไร 
จากการรีวิวและการดูข่าว ตัวเองก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่า เยาวชนเด็กมัธยมต้นมีการบริโภคสื่อแบบขาด
ปัญญา ขาดการวิเคราะห์ ก็เลยจะทำวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหานี้ เอาทักษะของการคิดแบบมี
วิจารณญาณมาใช้ในการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ก็คือ การบริโภคสื่อออนไลน์ด้วยปัญญา แล้ว
เวลาที่คิดและทำเราได้ให้นักศึกษาลงทำกิจกรรมกับเราในรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ เราอธิบายให้
นักศึกษาที่ลงทำกิจกรรมได้เข้าใจในแต่ละขั้นตอน เป็นการเอางานวิจัยที่ตนเองทำมาใช้ในการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอน ชิ้นนี้เป็นการบูรณาการในเชิงเนื้อหา แต่ถ้าเป็นในเชิง 
Context เราก็ดึงเอาคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา ตัวอย่างเช่นงานวิจัยอีกชิ้นทำกับเยาวชนอาชีวะ 

อ.ดร.เอลิสา: ภาษาญี่ปุ่นมีวิชาล่ามเบื้องต้น  เราก็ทำวิจัยก่อน ไปที่โรงพยาบาล ถามคุณหมอว่า คนญี่ปุ่น
ไปโรงพยาบาลด้วยโรคอะไรมากที่สุด ก็พบว่า พวกโรคคนแก่มากที่สุด ก็เอาโรคมาตั้งเป็นสถานการณ์
สมมุติขึ้นมานะคะ เอาคนไข้สูงอายุญี่ปุ่นมาเป็นคนไข้สมมุติ และนักศึกษาของเรามาเป็นล่าม แล้วเราก็ไป
บูรณาการกับคณะพยาบาล คณะเภสัช เวลาสัมภาษณ์ล่ามเจอปัญหาอไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมนี้มีคะแนน 20 
% วิธีการประเมินก็คือ ตอนเตรียมตัว ตอนจัดกิจกรรม แล้วก็หลังกิจกรรมก็ต้องทำเป็นรายงานมาส่ง  

 จุดดีก็คือ นักศึกษาได้ความรู้จากสถานการณ์จริง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่จุดอ่อนก็มี การจัด
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาอื่น คณะอื่น ลำบากตรงตารางเรียนไม่ตรงกัน และนักศึกษาสาขาอื่นบางที
เค้าก็ขาดความสนใจ อีกอย่างคือ ล่ามในโรงพยาบาลนี่มีความต้องการน้อย ล่ามในบริษัทมีความต้องการ
มากกว่า  

 

 เล่าเรื่อง (พุธที่ 10 มีนาคม 2564) 

1. แบ่งปันประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ 

ผศ.ดร.นงนภัส: เริ่มจากอาจารย์ภาษาไทยมาปรึกษา มาพร้อมโจทย์วิจัย ตัวเองก็เลยมองหาแหล่งทุนนอก
มหาวิทยาลัย ช่วยกันเขียน Proposal ขึ้นมา ทำวิจัยกับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. นักเรียนชั้น ป. 6 
เพราะเด็ก ป. 6 เค้าคิดนามธรรมได้ละ เค้าวิเคราะห์ได้ ทำยังไงให้เด็กเนี่ยอ่านจับใจความได้ อ่านแลว้สรุป
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ได้ ก็ทำสื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ใหโ้รงเรียน ทำกับ ดร.ปิ่นอนงค์ ก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญใน
การทำหังสืออิเล็คทรอนิกส์ ลองผิดลองถูกกันจนได้ออกมาค่ะ ตอนทำก็ต้อง Survey ปัญหากับครูที่
โรงเรียน ครูบอกว่าเด็กมีปัฐหาอะไรบ้าง เอาข้อมูงตรงนั ้นมาใช้สร้างสื ่อ ใช้แบบการวิจัย Pre-
Experimental Design ให้ครูมาดูระหว่างที่ทำด้วย งานนี้ก็ได้ทั้งบริการวิชาการกับวิจัยข้ามสาขา ชื่อ
งานวิจัย ผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้น ป. 
6 โรงเรียนประถมศึกษาใน จ.เชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมบริการวิชาการที่เราทำเป็นการพัฒนาสื่อหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์ ชุดการอ่านจับใจความ  

อ.ชีวิน: วิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น เป็นวิชาที่ผู้เรียนบอกว่าน่าเบื่อ ไม่สนุก มักจะเลิกอ่านก่อน เลยคิดว่าจะมี
กิจกรรมอะไรดีนะที่มันไม่น่าเบื่อ เลยทำเป็นจิ๊กซอว์ เอาเนื้อหามาตัดเป็นสี่ส่วน แล้วนักศึกษาต้องเอามา
เรียงว่าอันไหนก่อน อันไหนหลัง ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งกลุ่มคนอ่อนกับคนเก่งอยู่ด้วยกัน ช่วยกัน เด็ก
จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเล่นเกมอยู่ตลอดเวลา เด็กไม่เบื่อ  

2. แบ่งปันประสบการณ์ในการทำให้นักศึกษาอยากเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย 

อ. ชีวิน: ก็บังคับค่ะ 

อ. สุภา: เด็กต่างประเทศจะมีปัญหาในการเขียนอธิบายภาษาไทย เราไปทำสำรวจตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ว่ามีนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีปัญหานี้มั้ย ก็พบว่ามี นักศึกษาต่างประเทศมีระดับความรู้ที่ไม่เท่ากัน คือ
มาเรียนหลักสูตรภาษาไทย แต่บางคนภาษาไทยไม่ได้เลย ต้องมีการทดสอบทักษะพื้นฐานเพื่อคัดเลือกเด็ก 
เราจัดกิจกรรม แต่ก็มีปัญหาเด็กไม่ได้อยากเข้ามาร่วมในกิจกรรมวิจัยของเรา ก็ไม่รู้ต้องทำยังไง เลยมาเล่า
ให้ฟังนี้ค่ะ ก็ใช้วิธีให้ของตอบแทน เช่น กระบอกน้ำ แต่เราไม่ได้บอกเค้าก่อนว่าเราจะให้ เราให้เค้าทำก่อน 
พอทำเสร็จแล้วเราถึงให้ เราก็แบ่งเป็นระยะๆ เพื่อให้เค้าเห็นว่า ถ้าเค้ามีพัฒนาการก้าวหน้า เค้าก็จะได้
ของขวัญเรื่อยๆ ของเป็นเหมือนยขวัญกำลังใจให้เด็ก  

ผศ.จิรภัทร: ถ้ามันเป็นวิชาเรียนก็บังคับได้ แต่เราระบุไว้ใน มคอ. 3 ตั้งแต่ต้น ถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแล้ว 
เราระบุใน มคอ. ได้ นักศึกษาก็จะรู้ตั้งแต่ต้นว่านี่เป็นคะแนนส่วนนึงที่จะเอาไปตัดเกรด อย่างที่ทำเป็นสาย
สื่อ มาทำละคร พอให้อาสามา เด็กก็มากัน พอเป็นละครเด็กก็อยากจะอาสามา คือถ้าเรื่องมันสนุก เด็กก็มา
อยู่แล้ว  

3. แบ่งปันประสบการณ์เรื่อง IRB 

ผศ.จิรภัทร: เรื่อง IRB ยอมรับ ตามตรงเลยว่ายุ่งยาก เพราะตัวเองก็เป็นกรรมการ IRB ใช้เวลายุ่งยากจรงิๆ 
ในยุคสมัยตั้งต้น กรรมการเองก็ไม่ค่อยรู้ด้วย สมัยที่พายัพยังไม่มีนี่ยุ่งยากซับซ้อน ก้อยใช้เวลากับ IRB ไป
หกเดือน งานวิจัยของก้อยล่าช้าไปสองปี แต่ตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว IRB ก็เริ่มเร็วขึ้น เริ่มมีแนวปฏิบัติ 
กรรมการ IRB ก็เริ่มมีประสบการณ์ ไม่อยากให้เห็น IRB เป็นอุปสรรคค่ะ  

ผศ.ดร.นงนภัส: ตอนนี้ถ้าทุกท่านว่างในช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์ อย่าลืมเข้าไปในลิ้งก์ของสำนักวิจัย จะมี
ลิ้งก์เข้าไป วช. ให้เข้าไปทำแบบทดสอบ IRB ทำรอไว้เลยค่ะ เพราะว่าตั้งแต่นี้ถ้าท่านใดก็ตามเขียนขอทุน
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วิจัยจากพายัพ หรือที่ไหนๆ ก็ตาม หมายความว่าเราจะต้องมี IRB รอไว้เลย เท่าที่ทราบของพายัพ 
นอกจากหัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีแล้ว ผู้เข้าร่วมก็จะต้องมีด้วย  

ถ้าเข้าไปทำแบบทดสอบแล้วผ่าน จะได้ใบรับรองมีอายุ 2 ปี เวลาที่เราทำวิจัย เราก็เอาใบนี้แทรก
เข้าไปกับ Proposal และถ้าเกินสองปี ก็ต้องไปขอ IRB ใหม่ มีคนร่วมทำวิจัยก่ีคน ทุกคนก็ต้องมี IRB  

4. แบ่งปันประสบการณ์การบูรณาการงานวิจัยข้ามสาขาวิชา 

ผศ.จิรภัทร: ขอพูดถึงการวิจัยที่ข้ามสาขาบ้างค่ะ ของ อ. เป้า ก็มีวิจัยที่ข้ามสาขา จิตวิทยากับภาษาไทย
นะคะ ของก้อยก็มีที่เพิ่งปิดเล่มไป ที่ผ่านมาตอนต้นที่เล่าไปจะเป็นพวกการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพเนอะ ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่สมบูรณ์ทื่สุดในชีวิต ได้รับทุนวิจัยจาก วช. หก
แสนกว่าบาท งานชิ้นนี ้การสื ่อสารก็เป็นนิเทศอยู ่แล้ว การสื ่อสารในครอบครัวก็มีเรื ่องจิตวิทยาใน
ครอบครัวมาเกี่ยวด้วยนิดนึงค่ะ ก็ได้คำแนะนำจาก อ. เป้า ตั้งแต่ต้นมาจนถึงดูแบบสอบถาม ก็ถือว่าข้าม
สาขา เคยเดินไปหา อ. เป้า ที่ห้อง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ตั้งแต่ขอ Proposal มาจนพรีเซ้นต์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 
2 จนมาตอนนี้ก็ปิดเล่มได้แล้วนะคะ  

อีกงานนึงก้อยร่วมกับ อ. บริหารธุรกิจค่ะ ก้อยเป็นแค่ผู้ช่วยนะคะ แล้ว อ. เฟิร์น ศุตาภัทรค่ะ เค้า
เป็นหัวหน้า เป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับภาพลักษณ์ ซึ่งภาพลักษณ์ก็จะเกี่ยวกับนิเทศ เป็น
การใช้สมุนไพรในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน ปิดเล่มไปปีนี้เหมือนกันนะ
คะ หลักๆ เค้าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่อง 4P ของบริหารธุรกิจเค้า ส่วนของเราไปช่วยในเรื่องของ
การออกแบบแพ็คเกจ Packaging ให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น ก้อยได้ไปมีส่วนร่วมกับเค้านิดนึง เป็นการข้ามสาขา
แบบข้ามคณะไปเลย ก็จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ทุนวิจัยของพายัพค่ะ  

ผศ.ดร.สุธิดา: ถ้าเราบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้เราได้ทุนวิจัยมากขึ้น นอกจากบูรณาการ
ข้ามศาสตร์แล้ว ยังมีเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย อย่างทุกวันนี้ ถ้าเป็นทุนระดับประเทศอย่างของ วช. เน้นที่
การบูรณาการทั้งการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพราะมองว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่
สามารถที่จะตอบโจทย์ได้คำตอบมาครอบคลุม แบบนี้ก็เป็นบูรณาการเหมือนกันค่ะ อย่างงานที่พี่ทำเนี่ย พี่
เป็นงานด้านสื่อสาร แต่พี่สนใจเกี่ยวกับอาเซียน พี่ก็เอาเรื่องการสื่อสารมาบวกกับอาเซียน มันก็ออกมา
เป็นอีกโจทย์นึง ก็ทำให้ตัวเราได้ค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น และมันก็เปิดกว้างมากขึ้นในการได้รับทุน แต่
ระเบียบวิธีวิจัยงานนี้ไม่สามารถทำในเชิงปริมาณได้ เพราะเป็นการที่จะต้องไปสอบถามถึงนโยบายการ
บริหารสื่อ ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ในศาสตร์นี้มันยังจะมีเรื่องของรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง 
เรื่องของ ASEAN Study เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มันก็จะมีการบูรณาการหลายๆ ด้านค่ะ  

 งานวิจัยอาเซียน เราต้องไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ซึ่งชาวต่างชาติถูกจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษ มี่ความ
อ่อนไหว จึงต้องมีการขอ IRB แม้ว่าคนที่เราไปเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นสื่อมวลชนก็ตามที มีความรู้ มีความ
เข้าใจ และอายุเกิน 18 ปี ระดับความเข้มงวดในการขอ IRB แต่ละกรรมการจะไม่เหมือนกัน พายัพเรายัง
ค่อนข้างผ่อนคลาย แต่ถ้าเป็นมหิดลหรือ มช. นี่จะ Strict มาก ต้องขอ IRB ของแต่ละประเทศและส่งให้
กรรมการเจ้าของแหล่งทุนพิจารณา 



26 

 

งานวิจัยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็เอามาร่วมกับสื่อ แล้วเอามาบวกกับ
การทุจริต เพราะแหล่งทุนให้ทุนเกี่ยวกับการทุจริต ก็ทำยังไงให้เราไปบวกกับเค้าได้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ทุจริตมันคืออะไร ทุจริตมีหลายรูปแบบ เรื่องการมีส่วนร่วมก็เลือกเก็บข้อมูลในพื้นที่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
ก็เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมบวกกับกระบวนการการสื่อสาร ทำยังไงที่จะสื่อสารให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ก็จะเป็นประมาณ 3 ศาสตร์มาร่วมกัน งานนี้เราใช้ Mix Method มีการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมของคน การเปิดรับสื่อต่างๆ พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเคลื่อนไหว และมีการ
เก็บข้อมูลในส่วนของคุณภาพ เรื่องของการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อค่ะ 
ผสมผสานเข้าไป จะยุ่งยากมากๆ งานค่อนข้างเยอะและละเอียด แต่ว่ามันเปิดโลกของเราและเป็นการข้าม
สายอีกเหมือนกัน สำหรับตัวเองก็จะเน้นแค่ว่า ทำอย่างไรที่เราจะได้ทุน ก็ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม และได้ 
Connection ใหม่ๆ จากเดิมที่เรามีอยู่  

  



27 

 

สรุปองค์ความรู้จากการประชุมจัดการความรู้ทั้ง 3 ครั้ง 

 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้จัดการความรู้ทั ้งหมด 3 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ครั้งที่ 1   หัวข้อ “การกำหนดหัวข้องานวิจัยเชิงบูรณาการ” 

เมื่อวันที่ 25 พฤจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.  

สถานที่ห้องสัมมนา อาคารประกาศก 

    ผู้แบ่งปันความรู้ ได้แก่  

   ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ ์และอ.ดร.ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง 

   มีผู้เข้ารับการแบ่งปันความรู้จำนวน 24 คน (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การวิจัยเชิงบูรณาการ”  

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น.  

สถานที่ห้องประชุม อาคารประกาศก 

    ผู้แบ่งปันความรู้ ได้แก่  

   ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต, อ.ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ  

และ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล 

   มีผู้เข้ารับการแบ่งปันความรู้จำนวน 19 คน (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 ครั้งที่ 3  หัวข้อ “การวิจัยเชิงบูรณาการ”  

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.  

สถานที่ห้องประชุม อาคารประกาศก 

    ผู้แบ่งปันความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต และผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล 

   มีผู้เข้ารับการแบ่งปันความรู้จำนวน 19 คน (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 

 โดยสามารถสรปุองค์ความรู้ได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาคผนวก 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
คณะมนุษยศาสร์และนิเทศศาสตร์ ครั้งที ่1  
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสร์ ครั้งที่ 1 
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ภาคผนวก 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร ์ครั้งที ่2 และ 3 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสร์ ครั้งที่ 2 และ 3 
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

 

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้นำรายงานองค์ความรู้ไปแบ่งปัน โดย 

1. แบ่งปันในที่ประชุมระดับคณะ ในการประชุมเมื่อวันที่  31 มนีาคม 2564  
2. แบ่งปันบนระบบออนไลน์ โดยได้ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 

ถอดบทเรียนการเรียนรู ้

 
1. ถอดบทเรียนจากการรายงานของผู้รับความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
 

อาจารย์กีรติ ไพบูลย์ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการฯ ไปใช้ในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักวิจัย มพย. เมื่อเดือนมกราคม 2564 โดยได้นำความรู้ที่ได้รับ มาใช้
ในงานดังกล่าว ตอ่ไปน้ี 
 1.1  การพิจารณาบริบทในสังคม (Context) เพื่อนำสู่การกำหนดปัญหานำวิจัย : จากการ KM ได้
เรียนรู้ว่า ปัญหานำวิจัยควรพิจารณาและกำหนดจากปัญหาสำคัญที่สังคมกำลังสนใจ ปัญหาสำคัญที่ถูก
มองข้าม หรือปัญหาที่เป็น TOR ของแหล่งทุน ซึ่ง อ.กีรติ ได้พิจารณาประเด็นการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน 
แล้วพบว่า ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์สื่อในยุคดิจิทัล ที่ไม่ได้มีเพียง “สื่อ” 
เท่านั้น นำไปสู่การตั้งปัญหานำวิจัยเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ  และดิจิทัล” นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ตัวชี้วัดด้านการรู้เท่าทันสื่อที่มีอยู่นั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 จึงต้องการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 1.2 การพิจารณาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ (Content) เพื่อแก้ไขปัญหานำวิจัยที่กำหนดไว้: เนื่องจาก อ.
กีรติ ไพบูลย์ เป็นผู้สอนวิชา นท.114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ จึงได้กำหนดหัวข้อการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชา หัวข้องานวิจัย ได้แก่ “การพัฒนาทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่” 
 1.3 การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย: อ.กีรติ ได้นำหลักการที่ได้เรียนรู้จากการ KM มาใช้ในการกำหนด
วัตถุประสงค์ในงานวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ไม่ควรเป็นเพียง “เพื่อศึกษา......” เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรม และควรเขียนให้เห็นว่างานวิจัยเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนั้น จึงได้กำหนด
วัตถุประสงค์งานวิจัยไว้ดังนี ้ (1) เพื ่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาระดับ MIDL ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และ (2) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัดระดับ MIDL ของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.4 ในส่วนของที่มาและความสำคัญของปัญหา ก็ได้หลักการทบทวนวรรณกรรมที่ได้จากการ KM มา
ใช้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ มา
จนถึงการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และพัฒนาระดัง MIDL ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน  
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2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการจัดการ
ความรู ้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 
 

การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการในปกีารศึกษา 2563 
มีข้อดดีังต่อไปนี ้

1. หัวข้อในการจัดการความรู้เป็นหัวข้อที่ดี เหมาะกับคณะที่มีหลายสาขาวิชา 
2. วิทยากรมีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง จึงทำใหส้ามารถแบ่งปันประสบการณ์

ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความเป็นกันเอง 
3. การจัดกิจกรรมในส่วนของ Workshop ทำให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับความคิดเห็น และคำแนะนำจาก

วิทยากรเป็นรายบุคคล ซึ่งถอืว่าเป็นประโยชนแ์ละสามารถนำไปใช้ได้จริง 
 
ในส่วนของขอ้เสีย มีดังต่อไปนี ้

1. การหาวันเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ซึ่งคณาจารย์สามารถว่างเข้าร่วมพร้อมๆ กัน เป็นสิ่งที่ทำ
ได้ยากมาก เนื่องจากคณะมีคณาจารย์เป็นจำนวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับคณะกรรมการส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการในปีการศึกษาหน้า 
มีดังนี ้

1. ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรูใ้นวันที่มกีารจัดการประชุมคณะ เนื่องจากอาจทำให้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากขึน้ 


