
ช่ือเรื่อง/แนวทางปฏิบัติท่ีดี   บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน 

 นายธานี สุคนธะชาติ     

 

บทสรุปผู้บริหาร 

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหนึ่งใน
มาตรการหรือนโยบายดังกล่าวก็คือการสนับสนุนและสานต่อโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้โครงการสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามนโยบาย  ประเมินผล และวางแผนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีสอดรับการพัฒนาประเทศในด้านวิชาชีพ
บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  และการบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่ม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม บริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็น
สังคมผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิชาชีพที่ด าเนินงานสอดรับกับความต้องการของการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลส ารวจในด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และความพึงพอใจ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่า
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนา ร้อยละ 2.7 ไม่มีการพัฒนา และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มี
ร้อยละ 14.3 ส าหรับประชาชนท่ีระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีการพัฒนานั้น  เห็นว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีการพัฒนาในระดับมาก ร้อยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง ร้อยละ 49.9 และพัฒนาน้อย ร้อยละ 12.9  จากผลส ารวจ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้หากชุมชนต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียง
อย่างเดียวอาจท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ทันต่อพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งในด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกขีด
ความสามารถเพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการรับรู้ 
ผู้บริโภครองรับประชากรในประชาคมอาเซียน  

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเกิดแนวทางการสร้างรูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางเรียนรู้จากสภาพจริงของการท างานภายใต้ช่ือ  “ บูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน ” โดย
อาศัยการเช่ือมโยงของมหาวิทยาลัยฯร่วมกับจังหวัดอ่างทองโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งผู้สอนได้ท าการเก็บ
ข้อมูลผ่านส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และพบสภาพปัญหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. สภาพปัญหาของชุมชน 
1.1ชุมชนความต้องการในด้านการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าของชุมชนให้เกิดความทันสมัยและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม   
1.2 ชุมชนไม่มีงบประมาณมากพอท่ีจะจ้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ผู้ช านาญงาน 
1.3 ชุมชนไม่ทราบแหล่งการผลิตและซื้อวัสดุการบรรจุสินค้า 



1.4ชุมชนต้องการพี่เล้ียงคอยดูแลเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อการยกระดับสินค้าให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ 
2.สภาพปัญหาของนักศึกษา 
  2.1 นักศึกษาต้องการเรียนรู้จากสภาพปัญหาจริง(เรียนนอกห้อง) 
  2.2 นักศึกษามีต้นทุนในการส่งงานในแต่ละสัปดาห์ประมาณ 2500 บาทต่อ 1 ภาคเรียน 
ซึ่งงานหรือต้นแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเพียงโจทย์สมมติ และกลายเป็นขยะในท่ีสุด 

2.3 นักศึกษาต้องการเวทีในการแสดงออกทางความคิดนอกเหนือจากเวทีประกวดซึ่งบางเวทีก็ไม่เกิดเป็น
รูปธรรมท่ีน าไปใช้จริง 

2.4 นักศึกษาต้องการได้รับการยอมรับและเห็นสินค้าท่ีตนเป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบวางจ าหน่ายจริง 
 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีต้องการพัฒนาจากการเรียนรู้ในสภาพจริง ตลอดจน
ต้นทุนของนักศึกษาในการส่งงานในแต่ละคาบการสอน จึงน าไปสู่การศึกษาความต้องการของกลุ่มอาชีพชุมชนในพื้นท่ีจึง
น าไปสู่การน าโจทย์จากสังคมเข้าสู่กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนน าร่อง 29 ราย  
จ านวน  35 ผลิตภัณฑ์ โดยผู้สอนได้ร่วมอยู่กับกระบวนการออกแบบในทุกขั้นตอน   

ผลส าเร็จท่ีได้จึงเกิดเป็นรูปธรรมเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเข้าสู่การผลิตสามารถจ าหน่ายได้ตลอดจนนักศึกษาภาคภูมิใจมี
รายได้จากการจ้างของชุมชนซึ่งชุมชนสามารถจ้างได้ในราคาถูกเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยน าไปสู่การท า
วิจัยให้ตรงกับความต้องการโดยนักศึกษา เกิดประโยชน์ท้ังชุมชนและการศึกษาอย่างยั่งยืนสืบไป 

 

ประวัติหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนท่ัวไป แต่ความจริงแล้วมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเป็นมาท่ี ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพมา เป็นเวลาช้านาน จากเดิมท่ีรวมตัวอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็น สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
สายวิชาชีพ อันประกอบด้วย วิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตท่ัวประเทศ และเมื่อมีการปรับเปล่ียนสถานภาพจาก 
สถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยท่ีแยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ท่ีมีพื้นท่ีไม่ห่างไกลกันนัก 
ได้แก่  วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  วิทยาเขตพระนคร
เหนือ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็น 1 ใน 9 คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี

สถานท่ีก่อตั้งใน วิทยาเขตโชติเวช  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ระดับสาขาวิชาในนาม  วิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ในปี 

พ.ศ. 2546  เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร คือเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://thewes.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/
http://bcc.rmutp.ac.th/
http://ckus.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://nbk.rmutp.ac.th/
http://chtwc.rmutp.ac.th/


สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร มวีิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ ผู้เช่ียวชาญเทคโนโลยีการออกแบบที่มีคุณค่าสู่สากล” การด าเนินงาน

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยด าเนินงานเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ  งานจัดการศึกษา  งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 

นวัตกรรม งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยยึดแนวด าเนินงานตามปรัชญา, วิสัยทัศน์, ภารกิจ, เป้าหมายและกล
ยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
 

กระบวนการ/และวิธีการด าเนินการในอดีต 

 การเรียนในรูปแบบเดิมเป็นสอนแบบการน าเสนอแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของภาคทฤษฎีนั้นเป็นการ

น าเสนอโดยใช้ส่ือและน ารูปแบบตามสมัยมาน าเสนอ  อภิปรายผลต้ังโจทย์โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ไปหาโจทย์ น ามาวิเคราะห์

ตามทฤษฎี เพื่อเข้าสู่ในขั้นตอนภาคปฏิบัติต่อไปโดยก าหนดให้เป็นการศึกษานอกเวลาแล้วน าผลงานในคาบต่อไป ซึ่งจากการ

สังเกตพบว่านักศึกษาต้องน าผลงานมาน าเสนอในรูปแบบของchart present  ตลอดท้ัง 13 สัปดาห์  และ อีก 2 สัปดาห์เป็น

การปรับปรุงต้นแบบเสมือนจริง(mock up) ซึ่งนักศึกษามีต้นทุนโดยเฉล่ียต่อคนเท่ากับ  3 ,500 บาท ใน 1 ภาคการศึกษา

ส าหรับ 1 วิชา หลังจากผู้สอนได้ตรวจผลงานเหล่านั้นก็จะคืนกลับให้นักศึกษาน าไปเป็นเป็นผลงานเพื่อประกอบการน าเสนอ

กับองค์กรเพื่อรับเข้าท างานแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีถ่ายรูปเก็บไว้และงานท้ังหมดจะกลายเป็นขยะในท่ีสุด ซึ่งจัดว่ารูปแบบนี้ได้

ผลงานเป็นรูปธรรมแต่ไม่สามารถน าไปใช้จริงได้  และนอกเหนือการควบคุมของผู้สอนเนื่องจากการหาโจทย์จากภายนอก

กระจัดกระจาย จึงท าให้ยากต่อการเข้าถึง  นอกจากนั้นยังท าให้นักศึกษามีต้นทุนในการเรียนท่ีสูงขึ้นเป็นภาระของผู้ปกครอง 

โดยในส่วนภาคทฤษฎีนั้นพบปัญหาอันเกิดจากผู้เรียนและผู้สอนดังนี้ 

ภาคทฤษฎี 

1.พฤติกรรมของนักศึกษาในศาสตร์การออกแบบมักชอบเคล่ือนไหวไม่ชอบอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งนานเกินไปท าให้การ

รับรู้ในภาคทฤษฎีในรูปแบบเดิมไม่สัมฤทธิ์ผลในการรับรู้ 

2.นักศึกษามักมีความเบื่อหน่ายและท าให้การสอนไม่เกิดความต่อเนื่องอันมีผลจากการรับรู้ในคาบท่ีผ่านมา 

3.ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมและธรรมชาติของนักศึกษาแต่ด้วยเหตุผลแห่งการเป็นทฤษฎีผู้สอนก็มีความคิดในลักษณะ

เดียวกับนักศึกษาเปรียบเสมือนผู้สอนเป็นนักร้องแต่มีผู้ฟังน้อยจึงไม่สนุกในการสอนเช่นกันแม้จะหารูปแบบการสอนด้วยเกมส์

แล้วก็ตาม 

4.นักศึกษาเรียนเพียงเพื่อให้มีคะแนนแต่ไม่มีความสุขในการท างาน 

5.นักศึกษาบางคนยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเรียนศาสตร์นี้ไปจะประกอบอาชีพได้อย่างไร 

ภาคปฏิบัติ 

1.ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโจทย์ท่ีต้ังเป็นเพียงส่ิงสมมุติจึงไม่มีทิศทาง 

2.แม้ว่าบางครั้งจะได้พบเจ้าของสินค้าท่ีน ามาเป็นโจทย์แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเพราะเจ้าของไม่ได้

สนใจหรือมีความต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่เพียงเพราะนักศึกษาเป็นผู้ไปขอโจทย์นั้นมาเอง 



3.นักศึกษาเห็นว่างานส่งแล้วไม่ได้น าไปใช้จริง จึงไม่ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ี 

4.ผู้สอนเป็นเพียงผู้ตรวจงานให้ข้อเสนอแนะจึงไม่มีข้อมูลตรงความต้องการของผู้ประกอบการท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

จากส่ิงทีกล่าวมาข้างต้นจึงน าไปสู่วิธีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับหลายๆฝ่ายเป็นเป็นรูปธรรมใช้งานได้จริง

ต่อไป 

 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินตามหลัก PDCA) 

วิธีการศึกษาข้อมูล 

ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้สอนได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกซึ่งประกอบไปด้วย  3  ส่วนดังนี้ 

1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  

2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน 

3. หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน  เช่น มหาวิทยาลัย คณะ  หรือ องค์กรภายในพื้นท่ี   

1. ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา  

1.1 ความต้องการของนักศึกษา 

จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเริ่มกระบวนการในเบ้ืองต้นพบว่า นักศึกษา

สนใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานท่ีจริงผสมผสานกับการเรียนรู้ร่วมกับการน าทฤษฎี

ประยุกต์ โดยจากส ารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบท่ีน าเสนอใหม่นี้ส่วนร้อยละ  

2   พึงพอใจในรูปแบบเดิม 

1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา 

การท่ีจะน านักศึกษาเข้าสู่พื้นท่ีจริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียนการสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ท้ังนี้ผู้สอน

ได้เลือกรายวิชาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมได้แก่ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 

โดยมีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด การเรียนรู ้
พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์การเลือกใช้วัสดุส าหรับ 
บรรจุภัณฑ์ การค านวณโครงสร้างเพื่อการบรรจุภัณฑ์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟิก 
ในงานบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด 

จากค าอธิบายรายวิชาจะเห็นได้ว่ารายวิชามีความสอดคล้องกับการบรูณาการการเรียนการสอน  

2. ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทสรุปผู้บริหารจากการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลส ารวจในด้านการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และความพึงพอใจ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนา ร้อยละ 2.7 ไม่
มีการพัฒนา และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ มีร้อยละ 14.3 ส าหรับประชาชนท่ีระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีการพัฒนานั้น 



เห็นว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนาในระดับมาก ร้อยละ 20.2 พัฒนาปานกลาง ร้อยละ 49.9 และพัฒนา
น้อย ร้อยละ 12.9  จากผลส ารวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้หากชุมชนต้องรอ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ทันต่อพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งในด้านการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกขีดความสามารถเพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการรับรู้ ผู้บริโภครองรับประชากรในประชาคมอาเซียน  

จากการให้ข้อมูลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองกล่าวถึงกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่มากในจังหวัดอ่างทอง แต่มีกลุ่ม

อาชีพที่แสดงความจ านงต่อส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองในการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ จ านวน 29 รายอย่าง

ชัดเจน นอกจากนั้นผู้สอนยังลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ผู้ประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลซ้ าและแยก

หมวดหมู่ตามความถนัดของนักศึกษา 

3. หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน หรือผู้ประสานงาน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพันธกิจท่ีสอดรับการพัฒนาประเทศในด้านวิชาชีพบนพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม บริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการ
มีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ กับประชาชน และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งวิชาชีพที่ด าเนินงานสอดรับกับความต้องการของการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานตามนโยบายของชาติจึงท าให้การด าเนิน
กิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง  นอกจากนั้นทางจังหวัดอ่างโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ติดตาม ประสานงานและดูแลกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 

กระบวนการ 

  ในการด าเนินกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายใต้ช่ือเรื่อง “บูรณาการความรู้กับสังคม

สร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน” ผู้สอนได้มีข้ันตอนในกระบวนการดังนี ้

1. ศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาและประโยชน์ท่ีได้รับ 

2. ศึกษาความต้องการของกลุ่มอาชีพผ่านส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

3. วางแผนการด าเนินงานภายในคณะฯเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4. ก าหนดกิจกรรมร่วมกับส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

5. น าเสนอแผนและก าหนดการต่อคณะฯและมหาวิทยาลัย 

6. เตรียมความพร้อมนักศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาคทฤษฎี 

และโจทย์ตามความถนัดหรือศักยภาพของนักศึกษาโดยก าหนดให้นักศึกษาออกแบบเป็นต้นแบบ

และแบบร่างเพื่อให้กลุ่มอาชีพดูและแก้ไข 

7. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองนัดกลุ่มอาชีพ  29 ราย 



8. น านักศึกษาลงพื้นท่ีพบกลุ่มอาชีพ 29 รายในหอประชุมของจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูลกลับมา

ปรับแก้ไข โดยนักศึกษาได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรง 

9. อภิปรายผลในห้องเรียน วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ประยุกต์ใช้กับทฤษฎี 

น าเสนองานโดยอาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 

10. สรุปผลจัดท าต้นแบบเสมือนจริง 

11. น าเสนอต่อกลุ่มอาชีพ 

12. แก้ไขส่งต้นแบบผ่านส านักพัฒนาชุมชนและผลิตเพื่อใช้จริง 

 

แนวทางการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินตามหลัก( PDCA) 

การด าเนินกิจกรรมดังท่ีกล่าวในกระบวนการสามารถแยกออกเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ได้ดังนี้ 

ระยะที่ 1  การวางแผน  PLAN 

   1. การศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษา 

    2. ประโยชน์ของกิจกรรม 

    3. ความคุ้มค่าในกิจกรรม 

    4. ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน 

5. ประสานงานเสนอต่อหน่วยงาน 

ระยะที่ 2  การลงมือปฏิบัติ  DO 

1.เก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มอาชีพโดยมีส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดอ่างทองเป็นผู้

ประสานงานและให้ข้อมูล 

     2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาคทฤษฎี 

                 และโจทย์ตามความถนัดหรือศักยภาพของนักศึกษาโดยก าหนดให้นักศึกษา 

     3.น านักศึกษาลงพื้นท่ีพบกลุ่มอาชีพ 29 รายในหอประชุมของจังหวัดเพื่อเก็บ 

      ข้อมูลกลับมาปรับแก้ไข โดยนักศึกษาได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรง 

    4. สร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์อภิปรายผลในห้องเรียน วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค   

       ประยุกต์ใช้กับทฤษฎีน าเสนองานโดยอาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมให้   

        ข้อเสนอแนะ 

 

ระยะที่ 3  ตรวจสอบ  CHECK 

   1. ดูสภาพปัญหาอุปสรรค ของนักศึกษา 

    2. มีประโยชน์และความคุ้มค่าของกิจกรรมจริง 

    3. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะ  



    4. ศึกษาผลความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพในด้านการมีส่วนร่วมของกิจกรรม    

      ผ่านส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

5. สรุปผลปรับปรุงวิธีการ 

 

ระยะที่ 4  น าไปใช้  ACTION 

    1. สร้างเป็นรูปแบบกิจกรรม(MODEL) 

        2. ประยุกต์เข้ากับรายวิชาอื่น 

       3. ตรวจสอบความคุ้มค่าในกิจกรรม 

       4. ตรวจสอบความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน 

 

ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์หรือการสร้างคณุค่า 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อท่ีผ่านมาผลท่ีได้อันก่อให้เกิดคุณค่าหากพิจารณาพอสรุปได้แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1. ผลที่ได้รับสู่นักศึกษา 

1.1 การบูรณาการการเรียนการสอนนอกจากเป็นการสร้างองค์ความรู้จากสถานท่ีจริงแล้วยังเป็นการ

ทดสอบความพร้อมของนักศึกษาสู่สังคมและโลกแห่งความเป็นจริง 

1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้จริง 

1.3 นักศึกษาจะรู้จักตนเองมากขึ้นและน าไปสู่การพัฒนาตนเมื่อได้เปรียบเทียบงานกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน 

1.4 นักศึกษามีความกระตือรือรน้มากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิม 

1.5 นักศึกษามีเครือข่ายหรือลูกค้าท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.6 นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์สามารถน าไปแสดงเป็นผลงานจริงเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1.7 นักศึกษาสามารถน าแนวทางนี้สู้การต่อยอดในอาชีพอิสระ 

1.8 นักศึกษาได้รับการยกย่องจากสังคม 

2. ผลที่ได้รับสู่ผู้สอน 

2.1 ผู้สอนน าแนวทางนี้สู่การปรับปรุงวิธีการสอน 

2.2 ผู้สอนมีเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิจัยตามกรอบภาระงานของอาจารย์ 

2.3 ผู้สอนได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้เนื่องจากได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา 

2.4 ผู้สอนน าประสบการณ์และข้อมูลสู่การสร้างต าราหรือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

2.5 ผู้สอนเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงในสังคมนั้นๆ 

3. ผลที่ได้รับกับทางมหาวิทยาลัยและคณะ 

3.1   มหาวิทยาลัยและคณะฯ ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากแผนฯ 



3.2  มหาวิทยาลัยและคณะฯ เป็นท่ีรู้จักของสังคมซึ่งจะน าไปสู่ช่ือเสียง 

3.3  มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พึ่งของชุมชน 

3.4 มหาวิทยาลัยและคณะฯมีเครือข่ายในการประกอบกิจกรรม เช่น ค่ายอาสาฯ  การวิจัย      

 การบริการวิชาการ  เครื่องข่ายองค์กรท้องถิ่น 

4. ผลที่ได้รับกับทางองค์กรท้องถ่ิน 

4.1 มีแหล่งความรู้และร่วมท างานเพิ่มเติม 

4.2 ประหยัดงบประมาณด าเนินงานท าให้ผลสัมฤทธิ์ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ 

4.3 องค์กรท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างาน 

5.  ผลที่ได้รับกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอาชีพ 

5.1  ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า 

5.2 ประหยัดต้นทุนจากค่าออกแบบ  

5.3 ได้รับการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย 

5.4 ได้เป็นผู้ก าหนดงานตามความต้องการของตนเอง 

 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1) ความมุ่งม่ัน และจิตอาสาของนักศึกษา 

โดยธรรมชาติของนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพื่อสังคมอันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าจาก

ส ารวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบท่ีน าเสนอใหม่นี้ และด าเนินกิจกรรมอย่างเต็ม

ความสามารถท าให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนร้อยละ  2   พึงพอใจในรูปแบบเดิม   ท้ังนี้หากขยายความจากผู้ท่ี

ต้องการเรียนรูปแบบเดิมเนื่องจากนักศึกษาในส่วนนั้นมีภาระด้านการท างานเพื่อหาเล้ียงครอบครัวหรือไม่สามารถลางานได้ 

2) อธิการบดี  คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสุนน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติดังนั้นการด าเนินกิจกรรม

ใดๆหากมีการหารือหรือขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ย่อมได้รับข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการตลอดจนการส่งเสริมและ

สนับสนุนหากเป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีก็ให้การเอื้อเฟื้อเวลาและอุทิศตนเพื่อความช่วยเหลือหากเป็นประโยชน์และสนับสุ

นมหาวิทยาลัยเช่นกัน 

3) ผู้ประสานงานและองค์กรในท้องถ่ิน  

ในท่ีนี้ต้องกล่าวถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่ีส่ังการและอ านวยความสะดวกโดยมอบหมายให้ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ประสานงานท าให้กิจกรรมลุล่วงและส าเร็จ 



4) กลุ่มอาชีพชุมชน 

จากความต้องการการพัฒนาตนเองของกลุ่มอาชีพจึงน ามาสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารวมถึง  

กลุ่มอาชีพชุมชนมอบเงินให้นักศึกษาเป็นขวัญและก าลังใจในค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนั้นกลุ่ม

อาชีพยังเปรียบเสมือนครูผู้ช้ีแนวทางให้ข้อมูลเช่นกัน 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 

 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จเกิดจากให้นักศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบของการเรียน การสอนซึ่งผู้เรียนมีส่วนในการ

ก าหนดกิจกรรม ตลอดจนความท้าทายในการศึกษาหาความรู้จากชุมชนในสถานท่ีจริง เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานตรงตาม

รูปแบบความเป็นจริงสอดคล้องกัลป์การใช้สอยโดยแท้  นอกจากนั้นผู้เรียนให้ความส าคัญต่อการเรียนในภาคปฏิบัติมากกว่า

ทฤษฎีจึงท าให้ผู้เรียนใส่ใจในด้านการปฏิบัติมากกว่า ดังนั้นผู้สอนจึงใช้วิธีสอนแบบย้อนกลับซึ่งท าให้ผู้เรียนน าแนวทางปฏิบัติ

เข้าสู่ภาคทฤษฎีได้อย่างลงตัว จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพของตนตลอดจนผู้เรียนบางคน

ได้รับการว่าจ้างต่อให้ท างานในสายวิชาชีพจากชุมชน จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงส่งผลให้เกิดปัจจัยความส าเร็จสอดคล้องกับ

ค าว่า “Put the right man on the right job” 

 

ผลส าเร็จของงาน 

 กิจกรรมท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชน เพื่อพัฒนาและออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ภายใต้

งบประมาณท่ีก าหนด และน าวัสดุการเรียนการสอนท่ีเหลือท้ิงจากรายวิชาอื่นมาใช้ประกอบเพื่อ จัดท าต้นแบบ น าเสนอต่อ

ผู้สอนและต่อเจ้าของกิจการชุมชนเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนารูปแบบจริง จากากรด าเนินกิจกรรมนี้ส่งผลให้การเรียนใน

รูปแบบนี้แบ่งผลส าเร็จได้เป็น 2 แนวทางประกอบด้วย 

ด้านรูปธรรม  ได้แก่   

1. นักศึกษาประหยัดงบประมาณในการเรียน 

2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องใช้งานจริง 

3. นักศึกษาบางคนได้รับค่าตอบแทนจากการด าเนินกิจกรรม 

4. ลดปริมาณขยะจากการเรียนการสอน 

5. นักศึกษามองเห็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการเข้าสถานประกอบการ 

 ด้านนามธรรม ได้แก่ 



1. นักศึกษามีเครือข่ายชุมชนในการต่อยอดด้านต่างๆ เช่นการท าสารนิพนธ์ก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. นักศึกษามีจิตสาธารณะและรับฟังความคิดผู้อื่นก่อนออกไปสู่โลกอาชีพ 

3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อผลงานท่ีได้เป็นผู้สร้างผลงานนี้ 

4. นักศึกษาได้ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นทฤษฎีของตนเอง 

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค 

แม้ว่าผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีออกเป็นท่ีประจักษ์ของกลุ่มอาชีพ และผู้ประสานงานอย่างไรก็ดียังมีส่ิงท่ีต้อง

แก้ไขและปรับปรุงกล่าวได้ดังนี ้

1.ศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันท าให้งานท่ีออกมายังไม่เป็นท่ีน่าพอใจของผู้สอนถึงแม้ผู้ประกอบการจะ

ยอมรับในผลงานนั้น 

2. นักศึกษาได้ออกภาคสนามเป็นครั้งแรกท าให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนท าให้เสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.กลุ่มอาชีพให้เวลาหลังจากการพบปะกัน น้อยเกินไป 

4.นักศึกษายังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเท่าท่ีควรท าให้นักศึกษาออกแบบตามอารมณ์ท าให้ผู้สอนต้องช้ีแจงเพิ่มเติมท าให้

ต้องเพิ่มเวลาสอนส่งผลให้ความเข้มข้นในการตรวจงานลดลง 

5.นักศึกษาไม่มีกล้องถ่ายภาพส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลและพาหนะเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่ม 

 

 

 

แนวทางการแก้ไข 

1.เนื่องจากรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 เป็นวิชาต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนท่ีไม่

เท่ากันจึงต้องปรับปรุงการสอนให้นักศึกษาในวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 เพิ่มข้ึน 

2. ผู้สอนต้องจัดท าแบบสอบถามเป็นตัวอย่างและผนวกวิธีการวิจัยสอดแทรกในรายวิชาด้วย 

จะส่งผลดีให้โดยไม่รบกวนกลุ่มอาชีพเพื่อขอสัมภาษณ์นอกเวลาด้วย 

  3.ในโอกาสต่อไปหากในรายวิชาสัมมนาบรรจุภัณฑ์ต้องเชิญวิทยากรด้านการตลาดหรือกลุ่มอาชีพที่ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินกิจการมาบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดสากล 

4. ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นในที่นี้คือส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพิ่มรอบการพบปะกับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนจาก 2 รอบเป็น 3 รอบ เพื่อเก็บตกข้อมูล 



 

ความท้าทายต่อไป 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการแข่งขันในรูปแบบท่ีเป็นสากลมากขึ้นดังนั้นความท้าทายต่อไปคงพอสรุปได้ราย

ข้อดังนี้ 

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถส่ือสารต่อการรับรู้ท่ีเป็นสากล 

2. การเป็นแนวทางหรือต้นแบบการเรียนแบบบูรณาการให้กับประเทศในอาเซียน 

3. การให้การบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในแถบประเทศเพื่อนบ้าน 

4. การสร้างเครือข่ายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนกับอาเซียน 

5. โครงการจัดต้ังบริษัท เสมือน เพื่อการเรียนรู้ด้านธรุกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

การสร้างต้นแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดสู่การค้า 


