
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   
  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบร ิการวิชาการกับการเร ียนการสอน   
  มีการบูรณาการการบรกิารวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจัย / นวัตกรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     การบริหารจดัการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร     ความเป็นนานาชาติ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน ผศ. ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม  รหัสบุคลากร 3601304 

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 

 
ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ  
ชื่อโครงการ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ (รหัสงบโครงการ 640819)  
 
หลักการและเหตุผล  

โลกยุคโลกาภิวัตน์ท าให้การติดต่อสือ่สารและการรับส่งข้อมูลระหวา่งกันเป็นไปอยา่ง
สะดวกรวดเร็ว การรู้จักรากเหง้าของตนเองและชมุชนเปน็สิง่ส าคัญในการพัฒนาชมุชนใหมี้ความ
เจริญอย่างยั่งยืน นักศึกษาจึงควรมีความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
เศรษฐกิจในชุมชนทีเ่ปน็สมาชกิอยู ่เช่น จังหวัดปทุมธาน ีเพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอก
ห้องเรียนและจากการสืบค้นจากสื่อประเภทต่างๆ ภาควิชามนุษยศาสตร์จึงส่งเสริมใหน้ักศึกษาท า
ความรู้จักกับชุมชนของตนในประเด็นที่สนใจ เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ภูมิปัญญา ฯลฯ ประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับ แสดงความคิดเห็น และประยุกต์
สร้างสรรค์ผลงานของตน 



1.1 วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้นักศึกษาเหน็คุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิน่ 2) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ไทย 3) เพ่ือให้นักศึกษาบรูณาการความรู้ที่ได้รับเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวตัถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) นักศึกษา 40 บุคลากร 5 ภายนอก 10 
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้งบประมาณ)       นักศึกษา 40 บุคลากร 5 ภายนอก 10 
 
ส่วนท่ี 2 วิธีด าเนินการ 

1. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือวางแผนท าโครงการ 

2. ประสานงานกับผู้น าและนกัวชิาการท้องถิ่นเพ่ือส ารวจพ้ืนทีแ่ละนัดหมายขอสัมภาษณ์ 
3. มอบหมายนักศึกษาใหศ้ึกษาประเด็นที่สนใจ 

4. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
  การด าเนินโครงการในปีการศึกษานี้ เน้นการจัดท าฐานข้อมูลแผนที ่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดท าให้นักศึกษาลงพ้ืนทีไ่ม่ได้ แบ่งการด าเนินงาน เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การจัดท าแผนที่ฐานข้อมูลสุขภาวะสัตวจ์รจัดหลักหก เป็นโครงการต่อเนือ่งจาก 
ปีการศึกษา 2563 ที่ท าตามความต้องการของ “ชุมชนวัดรังสิต” เป็นความร่วมมือกันระหว่างชมุชน

วัดรังสิต (7 คน) กับมหาวิทยาลัยรังสติ (6 คน) โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน (1 คน) รวมผู้ร่วมโครงการที่เป็นบุคลากร 6 คน และบุคคลภายนอก 8 คน (ดูรายละเอียด

ของกิจกรรมน้ีในภาคผนวก) 
2. การจัดท าแผนที่ฐานข้อมูลโต๊ะจีนหลกัหกและศาลเจ้าในจังหวัดปทุมธานี ที่มี

การบูรณาการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษารายวชิา RSU143 ปทุมธานี
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 69 คน ได้เรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับต าบลหลักหกและ
จังหวัดปทุมธานี จัดท าโครงงานในรายวชิาและแลกเปลี่ยนความรู้ในประเดน็นี ้2 โครงการ มีผู้ท า

แบบสอบถาม 54 คน (ดูรายละเอียดของกิจกรรมน้ีในภาคผนวก) 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

 ค่าเป้าหมาย  เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบ

งบ 
ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 

1 .  ร้อ ย ล ะ  6 0 
ของผู้ตอ บแบ บ
ประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ผ ล ป ระ เมิ นจา ก
ผู้ เ ข้ า ร่ว ม โ ค ร งก า ร 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้อ ย กว่ า ร้อ ย ละ  50 
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

รายงานโครงการ
ย่อย (2 โครงการ 
3 กิ จ ก ร ร ม )  ที่
เขียนผลประเมิ น
เชิงพรรณนา และ
ที่มีแบบสอบถาม 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
150.90  

2. เ อ ก ส า ร ล ง ชื่ อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายชื่ อ นักศึ กษ า 
RSU143 ภ า ค
เรียนที่ 2/64 

 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ  55 คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 83 คน 

เป็น นักศึกษา 69 บุคลากร 6 บุคคลภายนอก 8 หรือคิดเป็นร้อยละ 150.90 แยกเป็น
โครงการที่ไม่มีแบบประเมิน 14 คน และโครงการที่มีแบบประเมิน 69 คน 

2. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจ านวนผู้ร่วมโครงการที่มี
แบบประเมิน (69 คน) หรือร้อยละ 65.06 ของจ านวนผู้ร่วมโครงการทั้งหมด (83 คน) 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลอืก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก) จ านวน 54 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ส่วนท่ี 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 
 สามารถด าเนินงานตามโครงการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพราะนักศึกษาได้รับความรู้ที่
ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต าบลหลักหกและจังหวัดปทุมธานี ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะ
ชาวจีนในต าบลหลกัหก ทั้งยังได้บูรณาการความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการท าแผนที่ฐานข้อมูล
โต๊ะจีนหลักหก และศาลเจ้าจีนในแนวคลองรังสิตประยุรศักดิแ์ละพ้ืนที่ต าบลหลักหก นอกจากนั้น 
มีโครงการสุขภาวะสัตว์จรจัดหลักหกที่พัฒนาต่อจากปีการศึกษา 2563 และตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งได้พัฒนาขึ้นจากเดิม โดยจัดท าเป็นแผนที่ฐานข้อมูลที่สามารถเพ่ิมขอ้มูลตา่งๆ ได้อีก 



ส่วนท่ี 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 
 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงานคร้ังก่อน (ถ้ามี) 
     -ไม่มี- 
 
- สิ่งที่ได้ด าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคร้ังก่อน 
     -ไม่มีข้อเสนอแนะจากคร้ังก่อน แต่ได้ปรับปรุงการด าเนนิงานในกจิกรรม Stop 
Stray Cycle โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัสัตว์จรจัดในต าบลหลักหกใน padlet และ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือวางแผนจัดการสุขภาวะของสตัว์จรจัดในต าบลหลักหก 
ตามความต้องการของผู้น าชุมชนวัดรังสิต  
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
     - ฐานข้อมูลสุขภาวะสัตวจ์รจัดในต าบลหลักหก จัดท าได้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ตัวแทนของชุมชนวดัรังสติ ผู้ทดลองใช้ฐานข้อมูล 7 คน สามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลได้ทุกคน 
     - ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกีย่วกับจังหวัดปทุมธานี นักศึกษามีส่วนรวมในการ
รวบรวมข้อมูลเร่ือง “โต๊ะจีนในต าบลหลกัหก” และ “ศาลเจ้าในจังหวดัปทมุธาน”ี 
และจัดท าโครงงานเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียน ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกบัชุมชนจีนใน
หลักหกและปทุมธานี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนและจะน าเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่
ต่อไป 

  

 
- ข้อเสนอแนะส าหรับในการพัฒนาในคร้ังต่อไป 
    - ควรเพ่ิมข้อมูลอื่นที่เปน็ประโยชนใ์นการวางแผนสุขภาวะสัตวจ์รจัดใน
ฐานข้อมูลนี้ 
    - ควรเพ่ิมข้อมูลเร่ืองศาลเจ้าในปทุมธานใีหส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ และอาจพัฒนาให้
เป็นข้อมูลส าหรับผูส้นใจ หรือสื่อการเรียนการสอน 
    - สามารถจัดท าฐานข้อมูลหัวขอ้อื่นได ้เช่น แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี 



  
ภาคผนวก 

  



รหัสโครงการ: 640819 
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 

เร่ือง การจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะสัตว์จรจัด...หลักหก 

 
 
ผู้ด าเนินโครงการ: ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์1 ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม2 ผศ.ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์3  
    อาจารย์วราพล เกษมสันต์4 และนายสมจิตร แก้วพร้อม5 
หลักการและเหตุผล 
 สัตว์จรจัดทั้งสุนัขและแมว เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ต่างๆ  เช่น ส่งเสียงท าความร าคาญ ถ่ายอุจจาระตามที่ต่างๆ ร้ือคุ้ยขยะเลอะเทอะ  สภาพสุนัขและแมวจรจัดที่
เจ็บป่วยทรุดโทรมหรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนเป็นภาพไม่น่ามอง และประการส าคัญก็คือ ทั้งสุนัข
และแมว เป็นสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ า (เรบีส์ ; rabies) มาสู่คนบ่อยที่สุด  การเพิ่มปริมาณ
ของสุนัขและแมวจรจัดจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่จะส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
เศรษฐกิจของประชาชนในทุกชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  ตัวแทนชุมชนเมืองเอก ตัวแทนชุมชนวัดรังสิต  และตัวแทนจาก  The Hope Thailand  ได้ประชุม
ปรึกษา เพื่อหาแนวทางลดปัญหาและผลกระทบจากสัตว์จรจัดในพื้นที่ต าบลหลักหก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2565  
 
 

                                              
1 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต 
2 อาจารย์ประจ าวทิยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต 
3 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยรงัสิต 
4 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวัน 
5 ผู้น าชุมชนวัดรงัสิต/ประธาน ทสม.ต าบลหลกัหก (ทสม =อาสาสมัครพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/อส
ม./สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักหก) 



 
 จากสภาพปัญหาข้างต้นท าให้การจัดการสัตว์จรจัด เป็นภาระ
เร่งด่วนที่ทุกชุมชนต่างให้ความสนใจ ดังที่เห็นได้จากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 ที่มีตัวแทนชุมชนเมืองเอก ตัวแทนชุมชนวัดรังสิต  (อาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน:ทสม./สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหลักหก) และตัวแทนจากThe Hope Thailand6 ได้
ประชุมปรึกษากัน เพื่อหาแนวทางลดปัญหาและผลกระทบจากสัตว์จรจัด
ในพื้นที่ต าบลหลักหก และจัดตั้งกลุ่ม line “The Hope เมืองเอก” เพื่อ
เป็นช่องทางประสานที่จะความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัตวจ์รจัด
ร่วมกัน 
 การจัดการปัญหาข้างต้นให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และ
ใช้องค์ความรู้หลากหลาย พื้นฐานส าคัญประการหน่ึงที่จะน าไปสู่การจัดการที่ประสบความส าเร็จได้ ก็คือ 
ฐานข้อมูลเบื้องต้นของประชากรสัตว์จรจัดในพ้ืนที่ต าบลหลักหก  ผู้น าชุมชนวัดรังสิต (นายสมจิตร แก้ว
พร้อม : อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน:ทสม. และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หลักหก) เห็นความจ าเป็นในเร่ืองน้ี จึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะท างานโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยรังสิต) และอาจารย์วราพล เกษมสันต์ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 7 ร่วมกันจัดท า
ฐานข้อมูลเบื้องต้นของสัตว์จรจัดในพื้นที่ต าบลหลักหก เพื่อให้ชุมชนวัดรังสิตและชุมชนอื่นที่สนใจ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนจัดการด้านสุขภาวะของสัตว์จรจัดได้อย่างเหมาะสมต่อไป   
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการน้ี คือ นอกจากจะได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นของสัตว์จรจัดใน
พ้ืนที่ต าบลหลักหก เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการสุขภาวะสัตว์จรจัดของชุมชน ท าให้ความเสี่ยงของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่น้ีลดลงแล้ว ยังไปสอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญขององค์ การบริหารส่วนจังหวั ด
ปทุมธานี ที่ได้ก าหนดเป้าหมาย ไว้ว่า  “ปี พ.ศ. 
2568 จังหวัดปทุมธานีจะต้องปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า” เพื่อตอบสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัค รราชกุม ารี กรมพระศรีส วางควัฒ น 
วรขัตติยราชนารี ที่พระองค์ทรงมีพระด าริว่า “สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามเป้าหมายของ WHO https://www.7 7 kaoded.com/news/panor-

chompusri/2208493 
 

                                              
6 The Hope Thailand คือ องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ล าดับต้นๆ ของประเทศทีก่่อตั้งโดยคุณ พีระบุญ เจรญิวัย 
7เป็นความร่วมมือสรา้งของบุคลากรในสถาบนัอดุมศึกษาต่างสถาบัน เพ่ือสรา้งความเข็มแข็งให้กบัชุมชน  

https://www.77kaoded.com/news/panor-chompusri/2208493
https://www.77kaoded.com/news/panor-chompusri/2208493


 นอกจากน้ันในปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยังได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัข
และแมวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศขึ้นที่คลองห้า  เพื่อท าการรวบรวมสัตว์จรจัดเหล่าน้ีไว้ในที่เดียวกัน พร้อม
กับดูแลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เน่ืองจากปัจจุบันจ านวนสุนัขและแมวในจังหวัดปทุมธานีมีไม่น้อยกว่า  
200,000 ตัว ขณะที่มีศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดเพียง 4 ศูนย์เท่าน้ัน ดังน้ันการจัดการสัตว์จรจัดของชุมชนต่างๆใน
พื้นที่ต าบลหลักหก นอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแล้ว ยังท าใหค้วามส าเร็จในการจัดการสัตว์จร
จัดของต าบลหลักมีความเป็นไปได้สูงมาก 
 

 วัตถุประสงค์การจัดท าฐานข้อมูล “ สุขภาวะสัตว์จรจัด หลักหก” 
 การจัดท าฐานข้อมูล“สุขภาวะสัตว์จรจัด...หลักหก”มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์จร
จัด ในพื้นที่ต าบลหลักหก8 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนจัดการสุขภาวะสัตว์จรจัด การควบคุมประชากรสัตว์
จรจัด เพื่อลดปัญหาและผลกระทบต่างๆจากสัตว์จรจัด 
 ผู้ใช้ฐานข้อมูลในที่น้ี คือ ผู้น าชุมชนวัดรังสิต เทศบาลต าบลหลักหก และผู้สนใจ  
 
 ข้ันตอนการจัดท าฐานข้อมูล “ สุขภาวะสัตว์จรจัด หลักหก” 
 การจัดท าฐาน ฐานข้อมูล “สุขภาวะสัตว์จรจัด หลักหก”ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนที่ฐานข้อมูล “สุขภาวะสัตว์จรจัด...หลักหก” 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด zone จุดให้อาหารสัตว์จรจัดในพื้นที่ต าบลหลักหก /การตั้งชื่อและการสร้างหมุด
ในแผนที่ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลสัตว์จรจัดในพื้นที่ต าบลหลักหก (จ านวน ลักษณะทางกายภาพ) โดย
สมาชิกชุมชนในต าบลหลักหก(ผู้รับผิดชอบ: ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์และนายสมจิตร แก้วพร้อม)  
 ขั้นตอนที่ 4 การน าเข้าข้อมูล (ข้อมูลตัวอักษร ภาพ) และจัดระเบียบข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการใช้งานในฐานข้อมูล  
 ขั้นตอนที่ 7 การดูแลฐานข้อมูล การบันทึก update ข้อมูล การแชร์ การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน และ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ด้านการน าเข้าข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่อไป 
(ผู้รับผิดชอบ: ผศ. ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ ผศ. ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม อาจารย์ วราพล เกษมสันต์ และนายสมจิตร 
แก้วพร้อม ) 
 
 
 
 
 

                                              
8 การส ารวจ ด าเนนิการโดยก าหนดจดุให้อาหารสตัว์จรจดั 



 ผลการด าเนินงาน 
 หลังจากด าเนินการสร้างแผนที่ฐานข้อมูล“สุขภาวะสัตว์จรจัด...หลักหก”เรียบร้อยแล้ว ได้ก าหนด 
Zone การให้อาหารสัตว์จรจัด เพื่อใช้ส าหรับการส ารวจจ านวนสัตว์จรจัดในต าบลหลักหก  พร้อมก าหนดตั้ง
ชื่อ   ก าหนดจุด  สร้างหมุดในแผนที่  ดังภาพ  

 
ภาพ  การก าหนด Zone การให้อาหารสัตว์จรจัด เพื่อการส ารวจจ านวนสัตว์จรจัดในต าบลหลักหก  
ที่มา: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-
cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15 
 

 
ภาพ  การก าหนด Zone การให้อาหารสัตว์จรจัด เพื่อการส ารวจจ านวนสัตว์จรจัดในต าบลหลักหก  
ที่มา: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-
cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15


 
ภาพ  การก าหนด Zone การให้อาหารสัตว์จรจัด เพื่อการส ารวจจ านวนสัตว์จรจัดในต าบลหลักหก  
ที่มา: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-
cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15 

 
 การรวบรวมข้อมูลสัตว์จรจัดในพ้ืนที่ต าบลหลักหก  
 ด าเนินการโดยสมาชิกชุมชน ต าบลหลักหก (ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์และนายสมจิตร แก้วพร้อม) จาก
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นช่วงเดือนเมษายน 2565 พบว่า สัตว์จรจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของต าบลหลักหก 
ทั้งสิ้น 16 จุด (จุดให้อาหาร) ได้แก่ 1. บริเวณเมืองเอกโครงการ 3  (40 ตัว) 2. หน้าหอพัก (8 ตัว) 3. หลัง
พลาซา (30 ตัว) 4. สลัมใต้สะพานข้ามทางรถไฟ (20 ตัว) 5. ซอยตรงข้ามร้านอาหารบ้านทุ่ง (20 ตัว) 6. อูนา
กูล มีซอยเข้า 2 ซอย เป็นรูปตัว u (30 ตัว) 7. ร้านกาแฟ @คาเฟ่ (4 ตัว) 8. ทางไปคอกม้า (20 ตัว) 9. ซอย
ถนนก่อนถึงอาศรม (5 ตัว) 10. ซอยถนนที่ขนานกับกู้ภัย (3 ตัว) 11. ซอยตันตรงคอกม้า (6 ตัว) 12. เพิงก่อน
ถึงกู้ภัย (6 ตัว) 13. กู้ภัย (3 ตัว) 14. ร้านซ่อมรถBM (5 ตัว) 15. ร.ร.เซนต์โยเซฟ ( 2 ตัว) และ 16. เมืองเอก
โครงการ 1 ฝั่งเหนือ (20 ตัว) รายละเอียดดังภาพ 

 
ภาพ จุดให้อาหารสัตว์จรจัดในต าบลหลักหกช่วงเดือนเมษายน 2565 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1J_nHwAgvKQ68uDasrHref1JhSCqT-cYO&ll=13.975871155067713%2C100.5854085408966&z=15


 

 
ภาพ จุดให้อาหารสัตว์จรจัดในต าบลหลักหกช่วงเดือนเมษายน 2565 
 
 ผลจากการรวบรวมจ านวนสุนัขจรจัด ในพื้นที่ต่างๆของต าบลหลักหก ในช่วงเดือนเมษายน 2565 
ทั้งหมด 16 จุด โดยส่วนใหญ่จุดที่พบ คือ พื้นที่ในหมู่บ้านเมืองเอก และพื้นที่ชายขอบของต าบลหลักหก โดย
แต่ละจุดพบสัตว์จรจัด 2- 40 ตัว รวมจ านวนสัตว์จรจัดที่พบทั้งหมดช่วงเดือนเมษายน 2565 จ านวน  222 ตัว 
(อินทิรา, 2565) ดังภาพ 
 
 
 
 
 



 
ภาพ กราฟแสดงจ านวนสัตว์จรจัดที่พบ ในพื้นที่ต าบลหลักหก ช่วงเดือนเมษายน 2565 
 
 สุนัขจรจัดที่พบในต าบลหลักหกจ านวน 222 ตัวน้ี หากมิได้รับการดูแลสุขภาวะที่ดี จะเป็นสาเหตุของ
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต าบลหลักหกได้ 
นอกจากน้ันหากพิจารณาข้อมูลวงจรชีวิตของสุนัขแล้ว จะพบว่า สุนัขแต่ละตัวมีอายุอยู่ในช่วง 7-14 ปี 9ขึ้นกับ
สายพันธ์ ขณะที่สุนัขเพศเมีย 1 ตัว เร่ิมมีลูกได้ตั้งแต่อายุ 8-12 เดือน10 ดังน้ันสุนัขเพศเมีย 1 ตัว จึงมีโอกาส
คลอดลูกได้มากถึง 10 ตัวต่อปี11 หรือสุนัขเพศเมีย 1 ตัว มีลูกตลอดวงจรชีวิตได้ตั้งแต่ 80-120 ตัว จะเห็นได้
ว่า จ านวนสุนัขจรจัดที่พบในต าบลหลักหกไม่น้อยกว่า 222 ตัว หากไม่มีการจัดการด้านสุขภาวะ และควบคุม

                                              
9https://threedpets.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E
0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0
%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0
%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%
B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B
8%99/ 
10 https://www.facebook.com/333427683434134/posts/841355455974685/ 
11 https://www.posttoday.com/politic/report/383721 
 

https://www.posttoday.com/politic/report/383721


ประชากรสุนัขกลุ่มน้ี ก็มีความเป็นไปได้ว่า จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการจัดการใน
อนาคต   ดังน้ันจัดการเพื่อควบคุมประชากรสุนัขอย่างเหมาะสม ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลดผลกระทบ
ของปัญหาสัตว์จรจัดได้  ดังตัวอย่างเมื่อวันที่  15 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้น าชุมชนวัดรังสิต และ
กรรมการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ เพื่อน าสุนัขจรจัดไปท าหมันอย่างถูกสุขลักษณะ ดังภาพ  
 
 

ภาพ   ผู้น าชุมชนวัดรังสิต และกรรมการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ เพื่อยิงยาสลบสุนัขจรจัด
จ านวน 4 ตัว บริเวณเอกบูรพา 6 และเอกบูรพา 8 เพื่อน าไปท าหมันอย่างถูกสุขลักษณะ (15 เมษายน 2565) 
 
 การน าเข้าข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล 
 ภายหลังจากรวบรวมข้อมูลสัตว์จรจัดในจุดต่างๆของชุมชนเรียบร้อยแลว้ ได้ด าเนินการน าข้อมูล
(ข้อความและภาพประกอบ) เข้าจัดเก็บในฐานข้อมูล“สุขภาวะสตัว์จรจัด...หลักหก” ตามหมวดหมู่ที่ไดจั้ด
ระเบียบไว้  ดังภาพ  



 
ภาพ การน าเข้าข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล 
 

 
ภาพ การน าเข้าข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล 
 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทดสอบการใช้งานในฐานข้อมูล  

 ตัวแทนชุมชนวัดรังสิตและชุมชนเมืองเอกตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่และชือ่สถานที่ใน
ฐานข้อมูล   

 ทดสอบการใช้งานในฐานข้อมูล ผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งสิ้น 12 คน ดังน้ี 



1) ตัวแทนชุมชนวัดรังสิต 4 คน ได้แก่ 1. นายสมจิตร แก้วพร้อม 2. ด.ญ.กนกพร หมายสูญค า  
3. น.ส.กนกพา ค ามุงคุณ และ 4. น.ส.อินทิรา วาจาจริง  โดยขอความร่วมมือให้ตัวแทนชุมชนดังกล่าว ทดลอง
ใช้และขยายผลสูส่มาชิกของชุมชน  
 

 
 

2) คณะกรรมการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ (6 คน ได้แก่ ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์  
ผศ. ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม  ผศ. ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ ผศ.พีรยา มหากิตติคุณ ผศ.จรูญ โกมุทรัตนานนท์ และ 
อ.พิมหทัย บุญปัญญาโรจน์) และ อ.วราพล เกษมสันต์ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 7 คน  

 
ภาพ  ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลฐานข้อมูลดังกล่าว ผ่าน google  meet  



 
ภาพ  ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลฐานข้อมูลดังกล่าว ผ่าน google  meet  
 
 การประเมินผลการใช้งาน 
 ผลการประเมินการใช้งานฐานข้อมูล 

o การเข้าใช้งานในฐานข้อมูลท าได้ง่าย ตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่มี 
ข้อเสนอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ แต่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏบิัติการของโทรศัพทข์องตวัแทนชุมชน 2 คน 
ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ ภายหลังได้ด าเนินการเข้าชุมชนเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขจนสามารถเข้าใช้งาน
ได้ส าเร็จ  

o จัดประชุมเพื่อทดสอบทักษะการเข้าใช้งานฐานข้อมูล คร้ังที่ 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
 ซึ่งพบว่า มีตัวแทนชุมชนเข้าเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลสุขภาวะสัตว์จรจัดเพิ่มจ านวน 3 ราย (น.ส.แพรเงิน 
ขวัญเอี่ยม น.ส.รัตนาภรณ์ เทียนทอง และ น.ส.จนิษฐา บัวภิบาล)  รวมเป็นตัวแทนชุมชนเข้าเรียนรู้การใช้งาน
ฐานข้อมูลทั้งหมด 7 คน12 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า ตัวแทนชุมชน ทั้ง 7 คนสามารถเข้าใช้งานในฐานข้อมูลได้
ทุกคน (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 
  

                                              
12 1. นายสมจิตร แก้วพรอ้ม 2. ด.ญ.กนกพร หมายสูญค า 3. น.ส.กนกพา ค ามุงคุณ 4. น.ส.อินทิรา วาจาจริง 5. น.ส.แพรเงิน 
ขวัญเอี่ยม 6. น.ส.รัตนาภรณ์ เทียนทอง 7. น.ส.จนษิฐา บัวภิบาล 



ภาพบรรยากาศการทดสอบการใช้ฐานข้อมูลฯ 
 

  
 
ภาพ  การทดสอบทักษะการเข้าใช้งานฐานข้อมูล คร้ังที่ 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนวั ดรังสิต ซึ่งท าหน้าที่ เป็น อาสาสมัครพิทัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักหก   ได้กล่าวถึงการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสุขภาวะสัตว์จรจัดที่ได้ร่วมกันจัดท าจากโครงงน้ีว่า เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปใช้ใน
การวางแผนงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะสัตว์จรจัดในพื้นที่ชุมชนวัดรังสิต และต าบลหลักหกในด้านต่างๆ เช่น การ
ส ารวจจ านวนสัตว์จรจัดที่ชัดเจน /ก าหนดจุดให้อาหารสัตว์จรจัดที่เหมาะสม /วางแผนการควบคุมประชากร
สัตว์จรจัด/วางแผนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/และถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สมาชิกของ
ชุมชนในโอกาสต่อไป 
 นอกจากน้ันคณะท างานและผู้น าชุมชนวัดรังสิต ยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการ
ดูแลฐานข้อมูลฯในอนาคต โดยมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า การพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีทักษะทั้งด้านการ
จัดท าและดูแลฐานข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากเป็นแนวทางที่จะท าให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ดังกล่าวได้อย่างต่อเน่ืองแล้ว ยังจะท าให้สามารถต่อยอดในงานด้านอื่นๆ เช่น งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน และงานด้านสุขภาวะของประชาชนในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งทีมงานมีแนวคิดที่จะวางโครงการ
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2565  
 
  



การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับจังหวัดปทุมธานีในด้านต่างๆ 
 
 คณะท างานโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด
ปทุมธานีในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  ประชาชนผู้สนใจ และเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว  

ในปีการศึกษาน้ี เร่ิมจัดท าฐานข้อมูล 2 เร่ือง ได้แก่ “โต๊ะจีนหลักหก” และ “ศาลเจ้า-ศาสนสถาน
ส าคัญในจังหวัดปทุมธานี” ฐานข้อมูลทั้งสองเร่ืองน้ี สะท้อนให้เห็นความเป็นมาของผู้คนที่อยู่อาศัยในปทุมธานี
ได้เป็นอย่างดี ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของผู้คนในปทุมธานี 
 การจัดท า “ฐานข้อมูลโต๊ะจีน ต าบลหลักหก มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 สร้างแผนที่ฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลโต๊ะจีนหลักหก” 
 ก าหนดขอบเขตเฉพาะในพื้นที่ต าบลหลักหก   

 
 ข้ันตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูล “โต๊ะจีน...หลักหก” มีดังต่อไปน้ี 
 2.1 สัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับโต๊ะจีนของต าบลหลักหก ซึ่งเป็น
คนดั้งเดิมของต าบลหลักหก อยู่อาศัยในพื้นที่ต าบลหลักหกไม่น้อย
กว่า 40 ปี มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโต๊ะจีนในต าบล
หลักหก และถอดเทปค าให้สมัภาษณ์ 
 2.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ต าบลหลักหก
มีร้านจัดท าโต๊ะจีน ทั้งสิ้น 10 ร้าน ตามรายชื่อในภาพ  
 2.3 ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส ารวจพื้นที่จริง (เทียบกับ
ข้อมูลใน Google Map) และบันทึกภาพ 
 2.4 ก าหนดให้นักศึกษารายวิชา RSU143 สืบค้นข้อมูล
เร่ืองอาหารโต๊ะจีน เพื่อจัดท าโครงงานเร่ืองโต๊ะจีนในต าบลหลักหก 
โดยบูรณาการกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 



 ข้ันตอนที่ 3 การจัดท าฐานข้อมูลโต๊ะจีน ต าบลหลักหก มีขั้นตอนดังน้ี  
 การน าเข้าข้อมูล (ข้อมูลตัวอักษร ภาพ) และจัดระเบียบข้อมูล ในแผนที่ฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลโต๊ะจีน 
ต าบลหลักหก” google map ผลจากการจัดท าฐานข้อมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 

ภาพ ข้อมูลตัวอักษร ภาพ และจัดระเบียบข้อมูล ในแผนที่ฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลโต๊ะจีน ต าบลหลักหก” 

  



การใช้ประโยชน์จากส่วนหน่ึงของฐานข้อมูล “โต๊ะจีน...หลักหก” ในการเรียนการสอน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา RSU143 กลุ่ม 01 จ านวน 5 คน 

เลือกท าโครงงานเร่ือง “โต๊ะจีนหลักหก”  

 
 
สถานการณ์โควิดจึงเน้นให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (ผู้สอนส ารวจสถานที่จริงและ

ถ่ายภาพ) และท าโครงงานส่งใน padlet ดังน้ี 1. เขียนโครงร่างรายงาน 2. ปรับปรุงรายงานเป็น E-book  
3. น าข้อมูลมาจัดท าคลิป (ความยาว 3 นาที) 

 

 
 การน าเสนอคลิปโครงงาน โดยมีนักศึกษาคนอื่นๆ ในชั้นเรียนประเมินการน าเสนอใน Google Form 
รวม 5 ประเด็น ได้แก่ 1. รูปแบบและวิธีการน าเสนอ 2. การรักษาเวลา 3. การตอบค าถาม 4. สื่อน าเสนอให้
เข้าใจได้ง่าย 5. ภาพรวมการน าเสนอ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิป โดยเลือกจากสิ่งทีเ่กี่ยวข้องกบั
เน้ือหา (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ ได้แก่ 1. จะหาโอกาสไปเยือนสถานที่ 2. จะหาโอกาสไปลิ้มลองอาหาร 
3. ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 4. จะบอกต่อ “องค์ความรู้ใหม่” ให้แก่ผู้อื่น 5. คลิปไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควร 
ทั้งยังเขียนบันทึกสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากการน าเสนอโครงงานต่างๆ ใน padlet อีกด้วย 



 ผลจากการน าเสนอเร่ือง “โต๊ะจีนหลักหก” พบว่า นักศึกษาที่ฟังการน าเสนอ 26 คน (มีนักศึกษา
ส่งผลซ้ าเป็น 27 ค าตอบ เพราะเปลี่ยนความเห็น ในการค านวณน้ี ได้หักค าตอบที่ซ้ าออกแล้วเหลอื 26 
รายการเท่าจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน) มีความเห็นคิดเป็นค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ได้ดังน้ี  
 

ประเด็น 
ค่าคะแนน (จ านวน/คน) 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ดึงดูดความสนใจ 24 2 - - - 4.92 

2. การรักษาเวลาในการน าเสนอ 18 8 - - - 4.69 

3. การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 21 5 - - - 4.81 

4. สื่อในการน าเสนอเข้าใจง่าย ชัดเจน  23 3 - - - 4.88 

5. ภาพรวมการน าเสนอของกลุ่ม 24 2 - - - 4.92 
 

ส าหรับความคิดเห็นหลังจากที่ได้ชมคลิปน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ เมื่อ
ตัดค าตอบของผู้ที่ให้ความเห็นซ้ าออกพบว่า ผู้ท าแบบประเมินส่วนใหญ่ จ านวน 18 คน เลือกความเห็นเดียว  
4 คน เลือก 2 ความเห็น, 1 คน เลือก 3 ความเห็น, 3 คน เลือก 4 ความเห็น และอีก 1 คน เลือก 5 ความเห็น 
เมื่อเรียงความเห็นของผู้ประเมิน 26 คน จากความเห็นมากที่สุดไปถึงความเห็นน้อยที่สุด พบว่าเป็นดังน้ี 

 

ความเห็น จ านวน ร้อยละของผู้ท าแบบประเมิน 
1. ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 18 69.23 
2. จะหาโอกาสไปลิ้มลองอาหารน้ีสักคร้ัง 10 38.46 
3. จะหาโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ที่เพื่อนน าเสนอ   8 30.77 
4. จะบอกต่อคนรอบข้างว่า ปทุมดี๊ดี และแนะน าให้ไปเที่ยวชม 
หรือชวนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ของปทุมธานี 

  5 19.23 

5. clip ที่น าเสนอยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร   1   3.85 
 

 
  



การจัดท า “ฐานข้อมูลศาลเจ้า” ในจังหวัดปทุมธานี มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 สร้างแผนที่ฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลศาลเจ้า” 
  ขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูลศาลเจ้าในปีการศึกษาน้ี เร่ิมต้นจาก ศาลเจ้าตามแนวคลองรังสิตประยุร
ศักดิ์ และในพื้นที่ต าบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 ข้ันตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลศาลเจ้า” โดย 
 2.1 สัมภาษณ์นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศกุล ซึ่งเป็นผู้รู้เร่ืองราว ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าในเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลเจ้าในคลองรังสิต
ประยุรศักดิ์ และถอดเทปค าให้สัมภาษณ์ 
 2.2 ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชา 
RSU143 สืบค้นข้อมูลเร่ืองศาลเจ้าในจังหวัด
ปทุมธานี ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้า
กับตลาดเพื่อการท่องเที่ยว และท าความรู้จัก
ศาลเจ้าในหลักหกและคลองรังสิต 

2.3 รวบรวมข้อมูลเร่ืองศาลเจ้าในคลอง
รังสิตประยุรศักดิ์และต าบลหลักหก ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ งานวิจัย Google Map และการ
ส ารวจพื้นที่จริงเพื่อถ่ายภาพ ผลการส ารวจพบ
ศาลเจ้าในจังหวัดปทุมธานี ตามรายชื่อในภาพ 

2.4 ก าหนดให้นักศึกษารายวิชา 
RSU143 สืบค้นข้อมูลเร่ืองศาลเจ้าจีน เพื่อท าความเข้าใจเร่ืองชุมชนจีนในปทุมธานี มีนักศึกษาท าโครงงาน 
เร่ืองศาลเจ้าในเทศบาลนครรังสิต เน้นบริเวณใกล้เคียงกับตลาดรังสิต 
  



ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลเรื่อง “ศาลเจ้าจีนในปทุมธานี” ในการเรียนการสอน (ขั้นตอน 2.3) 
นักศึกษาทุกคนได้รับมอบหมายให้หาภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับศาลเจ้าในจังหวัดปทุมธานี ทั้งจาก

การสัมภาษณ์นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศกุล งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครรังสิต13 และการ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งศาลเจ้าที่ไม่ปรากฏในปัจจุบันเน่ืองจากไม่มีชุมชน เช่น ศาลเจ้าปากคลอง 5 
ศาลเจ้าที่อยู่ใกล้กับตลาดเพื่อการท่องเทีย่ว เช่น ตลาดวัดศาลเจ้า ตลาดอิงน้ าสามโคก ตลาดระแหง ศาลเจ้าใน
เทศบาลนครรังสิต ที่มีข้อมูลละเอียดที่สดุ เพราะมีทั้งเพจของเทศบาลนครรังสิต14และเฟซบุค๊ของบางศาล
เจ้า15 รวมทั้งศาลเจ้าในต าบลหลักหก 

 
 

 
                                              
13 จันทิมา อังคพณิชจิต และ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. (2561) ท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจ า: จากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ และชุมชนตลาดปากคลองหนึ่ง.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง 
14 โฮมเพจศาลเจ้าในเขตเทศบาลนครรังสิต http://www.rangsit.org/shrine/index.php 
15 เฟซบุ๊คของ ศาลเจ้าพ่อเสือรังสิต
https://web.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0
%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8
%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E7%8E%84%E5%A4%A9%E4%B8%8A%E5%B8%9D-
215653218446348?_rdc=1&_rdr 



ข้ันตอนที่ 3 การจัดท าฐานข้อมูลศาลเจ้าในจังหวัดปทุมธานี โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 การน าเข้าข้อมูล (ข้อมูลตัวอักษร ภาพ) และจัดระเบียบข้อมูล ในแผนที่ฐานข้อมูล “ฐานข้อมูลศาล
เจ้าในจังหวัดปทุมธานี” ลงแผนที่ google meet ซึ่งผลจากการจัดท าฐานข้อมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
ภาพ ข้อมูลตัวอักษร ภาพ และจัดระเบียบข้อมูล ในแผนที่ฐานข้อมูล “ศาลเจ้าในจังหวัดปทุมธานี”” 

 
  



การใช้ประโยชน์จากส่วนหน่ึงของฐานข้อมูล “ศาลเจ้าในเทศบาลนครรังสิต” ในการเรียนการสอน 
 นักศึกษากลุ่ม 02 จ านวน 4 คน ได้น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน และค้นคว้าจากเว็บไซต์
มาจัดท าโครงงานเร่ือง “ศาลเจ้าในเทศบาลนครรังสิต” โดยส่งงานใน padlet เป็นข้อมูลเพื่อท า E-book และ
น าเสนอคลิปในชั้นเรียน (ในท านองเดียวกับ “โต๊ะจีนหลักหก” 

 
 

ผลจากการน าเสนอเร่ือง “ศาลเจ้าในเทศบาลนครรังสิต” พบว่า นักศึกษาท าแบบสอบถาม 28 คน (มี
ผู้ท าแบบประเมินซ้ า 4 คน ในการค านวณน้ี ได้หักผู้ที่ท าซ้ าออก จนเหลือเท่าจ านวนผู้ตอบแบบประเมินจริง) 
แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ได้ดังน้ี  

 

ประเด็น 
ค่าคะแนน (จ านวน/คน) 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ดึงดูดความสนใจ 12 13 2 1 - 4.29 

2. การรักษาเวลาในการน าเสนอ 12 12 4 - - 4.29 

3. การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 17 9 2 - - 4.53 

4. สื่อในการน าเสนอเข้าใจง่าย ชัดเจน  17 8 3 - - 4.50 

5. ภาพรวมการน าเสนอของกลุ่ม 18 8 2 - - 4.57 
 

ส าหรับความคิดเห็นหลังจากที่ได้ชมคลิปน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกตอบได้มากกวา่ 1 ค าตอบ เมื่อ
ตัดค าตอบของผู้ที่ให้ความเห็นซ้ าออกพบว่า ผู้ท าแบบประเมินส่วนใหญ่ จ านวน 21 คน เลือกความเห็นเดียว 
โดยมี 6 คน เลือก 2 ความเห็น  และอีก 1 คน เลือก 4 ความเห็น เมื่อเรียงความเห็นของผู้ประเมิน 28 คน 
โดยเรียงล าดับจากความเห็นมากที่สุดไปถึงความเห็นน้อยที่สดุ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (15 คน) ได้รับความรู้
ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และ 13 คน อยากมีโอกาสไปเที่ยวชมศาลเจ้าต่างๆ ที่ได้น าเสนอ  



 
ความเห็น จ านวน ร้อยละของผู้ท าแบบประเมิน 

1. ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 15 53.57 
2. จะหาโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ที่เพื่อนน าเสนอ 13 46.43 
3. จะบอกต่อคนรอบข้างว่า ปทุมดี๊ดี และแนะน าให้ไปเที่ยวชม 
หรือชวนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ของปทุมธานี 

  5 17.86 

4. จะหาโอกาสไปลิ้มลองอาหารน้ีสักคร้ัง   2   7.14 
5. clip ที่น าเสนอยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร   2   7.14 
 
 ประเมินผลโดยรวมเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เรื่องปทุมธานี 
 เมื่อรวมผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เร่ืองปทุมธานีในด้านต่างๆ จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 54 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเป็นดังน้ี 

ประเด็น 
ค่าคะแนน (จ านวน/คน) 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

1. รูปแบบและวิธีการน าเสนอ ดึงดูดความสนใจ 36 15 2 1 - 4.60 

2. การรักษาเวลาในการน าเสนอ 30 20 4 - - 4.48 

3. การตอบค าถามและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 38 14 2 - - 4.66 

4. สื่อในการน าเสนอเข้าใจง่าย ชัดเจน  40 11 3 - - 4.67 

5. ภาพรวมการน าเสนอของกลุ่ม 42 10 2 - - 4.72 
 

ส าหรับความคิดเห็นหลังจากที่ได้ชมคลิป นักศึกษาสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 พบว่า ผู้ท าแบบ
ประเมิน จ านวน 39 คน เลือกความเห็นเดียว, 10 คน เลือก 2 ความเห็น, 1 คน เลือก 3 ความเห็น, 3 คน 
เลือก 4 ความเห็น และอีก 1 คน เลือก 5 ความเห็น เมื่อเรียงความเห็นของผู้ประเมิน 54 คน จากความเห็น
มากที่สุดไปถึงความเห็นน้อยที่สุด พบว่าเป็นดังน้ี 

 

ความเห็น จ านวน ร้อยละของผู้ท าแบบประเมิน 
1. ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 33 59.26 
2. จะหาโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ที่เพื่อนน าเสนอ 21 38.89 
3. จะหาโอกาสไปลิ้มลองอาหารน้ีสักคร้ัง 12 22.22 
4. จะบอกต่อคนรอบข้างว่า ปทุมดี๊ดี และแนะน าให้ไปเที่ยวชม 
หรือชวนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ของปทุมธานี 

10 18.52 

5. clip ที่น าเสนอยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร   3   5.56 



รายช่ือนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ 
 

 



แบบประเมินการน าเสนอโครงการ 

 

 

 



 
หมายเหตุ  แบบประเมินโครงงานมีรูปแบบเดียวกัน ต่างกันที่จ านวนกลุ่มโครงงานในแต่ละ Section 


