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 จังหวัดจันทบุรี  พ้ืนที่สํวนใหญํท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ท าสวนล าไย (พันธ์อีดอ) เป็นสํวนใหญํ มีสวน
มังคุด ทุเรียน และยางพาราเป็นสํวนน๎อย  และท าเหมืองพลอย (มีทั้งธุรกิจขนาดใหญํและระดับครัวเรือน) มี
ประชากรสํวนน๎อยท าอาชีพรับจ๎าง   นักเรียน นักศึกษาสํวนใหญํจึงเป็นลูก หลานชาวสวน  เมื่อเรียนจบมักจะ
ท างานที่สวนของตนเอง การฝึกงานและฝึกประสบการณ์มักเลือกสถานประกอบการในพ้ืนที่เป็นหลัก  สํวน
นักเรียน นักศึกษาที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพรับจ๎างที่เรียนในระบบทวิภาคี  เชํน  สาขาวิชาธุรกิจค๎าปลีกและ
การโรงแรม จะยนิดีออกนอกพ้ืนที่เพ่ือฝึกประสบการณ์และมีรายได๎ชํวยเหลือตนเองและครอบครัว  
 พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว สิ่งที่พบคือ ปีที่ขายผลผลิตได๎ราคาสูงจะได๎ก าไรมาก  ปีที่ผลผลิตล๎น
ตลาดจะต๎องยอมขายขาดทุน  เป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎เกษตรกรใช๎สารเคมีในการเรํงผลผลิต  โดยเฉพาะล าไย
เพ่ือให๎สามารถออกผลผลิตได๎ ๓ ครั้งตํอปี มีการเรํงผลผลิตโดยใช๎ปุ๋ยที่มโีปแตสเชี่ยมสูง  
 ประเด็น คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาสํวนใหญํเข๎าใจสภาพปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวดี ข๎อเสนอแนะ
ของผู๎นิเทศ คือ เมื่อสถานศึกษาพบวํามีสถานการณ์ที่ควรได๎รับการแก๎ปัญหา สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร
ระดับรายวิชาที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ดีขึ้น เช่น ควบรวมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เป้าหมายเพื่อสร้างความสุขทางใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต) กับเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพื่อใช้
ประโยชน์ในความหลากหลายทางชีวภาพ) เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม 
 ตัวอยําง  การสร๎างรายได๎อยํางยั่งยืนให๎แกํชาวสวน  ด๎วยการพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนี้ 
 -  เรื่องการสร๎างรายได๎ตลอดปี ควรมีการปลูกพืชผสมผสาน หรือการท าสวนผักระหวํางรํองสวน  
 -  เรื่องการใช๎ปุ๋ย ควรให๎ความรู๎เรื่องการพัฒนาสูตรปุ๋ยผสมผสานระหวํางปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีขึ้นใช๎
เองให๎เหมาะกับสวนของตนเอง   หากจ าเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยเคมีก็ควรตระหนักถึงสุขภาพ เนื่องจากหากมีการใช๎
ปุ๋ยเคมีไมํถูกวิธี   เชํน มีการฟุ้งกระจายของปุ๋ยเคมีขณะใช๎ หรือการผสมน้ าใช๎มือคนที่ปราศจากเครื่องป้องกัน 
หรือการฉีดพํนไมํถูกวิธี หรือมีการปฏิบัติที่ไมํถูกต๎องเหมาะสมอ่ืนๆ    
 ถ๎ามีก็ควรให๎ข๎อมูลที่สร๎างความตระหนักให๎แกํชาวสวนผํานลูกหลานที่เรียนอยูํในสถานศึกษา ให๎ได๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎องด๎วยการสร๎างความตระหนักในเรื่อง การดูแลสุขภาพควบคู่กับการประกอบอาชีพ โดยการเข๎า
พ้ืนที่ศึกษาสภาพความเป็นจริงแล๎วน ามาพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา 
 -  การแก๎ปัญหาผลผลิตล๎นตลาด สถานศึกษาอาจสร๎างนวัตกรรมด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เชํน 
ผลผลิตล าไยล๎นตลาด สถานศึกษาอาจพัฒนาต ารับไวน์ล าไย  น้ าล าไยเข๎มข๎น  พายล าไย หรืออ่ืนๆ ที่ชํวยเหลือ
เกษตรกร 
 -  การประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่น ามาพัฒนาโครงการ โครงงานให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน เป็นต๎น 
  
 
 
 



 ๒ 

 นอกจากนี้ขอ ถอดทอดบทเรียนจากสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน อุปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาต๎นแบบของมูลนิธิธนาคารออมสิน เพ่ือ
สังคม ให๎การอุปถัมภ์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๕๖  
ประเภทวิชาพณิชกรรม   และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ   
 -  การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยทํานผู๎อ านวยการ (นายวิศิษฎ์ สายพรหม)
สถานศึกษาจะมุํงเน๎นการแก๎ปัญหาในครัวเรือน  ชุมชน เป็นหลัก เชํน ให๎นักเรียน นักศึกษาไปส ารวจวําใน
ชุมชนของตนควรพัฒนานวัตกรรมอะไร ตัวอยํางนวัตกรรมจากนักเรียนที่ชํวยผู๎ปกครองกรีดยาง พบวํา ควร
พัฒนามีดกรีดยางเพ่ือไมํไห๎มีดกินผิวไม๎ลงลึกถึงเนื้อไม๎จะท าให๎ได๎น้ ายางน๎อย ,  หรือการจัดท าโครงการที่
ก าหนดให๎นักเรียนค๎นหาสิ่งที่สามารถพัฒนาสภาพความเป็นอยูํในปัจจุบันของชุมชนที่นักเรียนต๎องการปรับปรุง 
/ ชํวยเหลือชุมชน จากนั้นให๎นักเรียนมาน าเสนอและจัดท าเป็นโครงการ เชํน โครงการลดต๎นทุนสวนล าไย , 
หรือโครงการที่มาจากความต๎องการของนักเรียน เชํน ส๎มต าเช็ค เป็นต๎น  
 จุดเด่นของการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากการแก้ปัญหาในชุมชน และมาจากความต้องการของ
ตัวแทนชุมชน (องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู๎น าชุมชน ชาวบ๎าน นักเรียน นักศึกษา)  คือ  
 ๑.  ได๎นวัตกรรมที่หลากหลาย 
 ๒.  ได๎นวัตกรรมที่น าไปใช๎ได๎จริง ที่ตรงกับความต๎องการของชุมชน / กลุํมเป้าหมาย 
 ๓.  ได๎นวัตกรรมทีม่าจากตัวผู๎เรียน (ฝึกให๎นักเรียนเป็นนักคิด นักเรียนจะเป็นตัวแทนของกลุํมเป้าหมาย 
จะรู๎วําชุมชน / กลุํมเป้าหมาย / ตัวเองต๎องการนวัตกรรมอะไร นักเรียนได๎เรียนรู๎ที่จะหาค าตอบ เมื่อพบกับ
ความส าเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และจะเป็นนักคิด นักพัฒนาตํอไปในอนาคต)  
 ๔.  นักเรียนได๎รับการฝึกฝนให๎เป็นคนชํางสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานของนักคิด นักวิทยาศาสตร์ที่ดี 
 ข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศ คือ  
 ๑.  นวัตกรรมทุกชิ้น ควรมี เรื่องราว (Story) อยํางน๎อย เชํน ชื่อเจ๎าของนวัตกรรม วัน เดือน ปี ที่
เผยแพรํ  รายวิชาที่เกิดนวัตกรรม  แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม  จุดเดํนของนวัตกรรม หรือถ๎าเป็นนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมอาจกลําวถึงความยากล าบากหรือจุดที่แตกตํางจากที่อ่ืนหรือระยะเวลาที่ใช๎ในการพัฒนา
นวัตกรรม  เป็นต๎น  
     และถ๎าสามารถตํอยอดเข๎ารับการสนับสนุนให๎เป็น Start up หรือการผลิตเพ่ือจ าหนํายควรสํงเสริม
หรือหาชํองทางให๎นักเรียน นักศึกษาได๎เข๎าถึงชํองทางดังกลําว 
 ๒.  การน านวัตกรรมเผยแพรํบนเครือขํายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา สร๎างความภาคภูมิใจและความรักในสถาบัน และใช๎เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในสังคม 
 -  รายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด อาจารย์ชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา น าเสนอข๎อมูลครําวๆ ที่
นําสนใจ ดังนี้ 
 ทํานจะถามนักเรียนวําต๎องการไปดูงานที่ใดบ๎าง (ในจังหวัดจันทบุรี)  นักเรียนสํวนใหญํลงคะแนนเสียง
วําต๎องการไปดูกิจกรรมการท าชี้สและพิซซํา  ทํานเป็นผู๎ประสานงานและท าหนังสือเพ่ือขอพานักเรียนไปดูงาน
จนได๎รับการตอบรับจากหนํวยงานดังกลําว  แตํเมื่อถึงวันนัดหมายทํานก็พานักเรียนไปดูงานและได๎รับแจ๎งวํา
โรงงานท าชี้สปิดในวันนั้น แม๎จะไมํได๎ดูการท าชี้ส แตํนักเรียนก็ได๎ดูการท าฟาร์มวัวนม ทํานได๎มอบหมายให๎
นักเรียนถํายรูปและท ารายงานที่ได๎จากการดูงาน 
 เมื่อเข๎าชั้นเรียนทํานจะให๎นักเรียนแชร์ภาพกัน แล๎วให๎เลือกภาพมา ๒๐ รูป จากภาพทั้งหมด เป็น 

- ภาพที่ดูแล้วสบายใจ (Positive emotion) จ านวน ๑๐ รูป    
- ภาพที่ดูแล้วหงุดหงิด (Negative emotion) จ านวน ๑๐ รูป   



 ๓ 

 น าภาพมาแปะบนคลิปบอร์ดดังรูป แล๎วรํวมกันอภิปรายวําแตํละภาพจะตํอยอดอยํางไร หรือแก๎ไข
ปัญหาอยํางไร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) หรือเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ 
คือ ข๎อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการผลิตส าหรับผู๎ที่จะเป็นผู๎ประกอบการใหมํ หรือเป็นการพัฒนานวัตกรรม / 
แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับผู๎ประกอบการเดิม  ดังภาพ 
     

 ตัวอย่าง แนวทางการหาข้อมูลทางการตลาดของ อ.ชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา 
 
 
          อภิปรายว่าแต่ละภาพจะต่อยอดอย่างไร  
     ภาพที่ดูแล้วสบายใจ (Positive emotion) ๑๐ รูป   

................................................................................................................................................................................                
    ภาพที่ดูแล้วหงุดหงิด (Negative emotion) ๑๐ รูป                              
 

       อภิปรายว่าแต่ละภาพจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ดี 
        ขึ้น 
 

 -  สาขาวิชาการบัญชี เน๎นการสํงเสริมคุณธรรมควบคูํกับการสอนบัญชี เชํน โครงการสํงเสริมการออม
ของสถานศึกษา จะมีการสแตมป์บัตรทุกครั้งที่มีการออม เมื่อครบก็จะมีของขวัญให๎ โดยมีเป้าหมายให๎
ความส าคัญกับความถ่ีในการออมและความสม่ าเสมอในการปฏิบัติที่ต๎องเกิดจากการวางแผนการใช้เงิน แม๎วํา
การออมแตํละครั้งผู๎เรียนจะมีเงินไมํมากก็ตาม 
 -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน๎นที่การพัฒนางานศิลป์ด๎วยคอมพิวเตอร์ เชํน การออกแบบสติกเกอร์ 
และฝึกการเขียนสคิปเพ่ือออกแบบและท าการ์ตูนแอนนิเมชั่น  ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะใช๎
กิจกรรม  เนื่องจากวัยของผู๎เรียนจะไมํชอบนั่งฟังอะไรนานๆ  
 -  สาขาวิชาการโรงแรม  ในรายวิชามัคคุเทศก์ ในภาคปฏิบัติจะมีการจัดทัวร์จ าลอง โดยการจ าลอง
สถานการณ์ให๎ผู๎เรียนออกแบบการน าเที่ยว  ลงพ้ืนที่ศึกษาข๎อมูลเชิงลึก  มาน าเสนอแล๎วคัดเลือกที่เดํนๆ มา
ปฏิบัติจริง นักเรียนจะน ารูปและวีดิทัศน์ขณะปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ไปลง Face book มีรุํนน๎องมากด Like  เป็น
จ านวนมากซึ่งถือเป็นการแนะแนวการศึกษาตํออีกทางหนึ่ง  
 ข้อเสนอแนะในการนิเทศ คือ ควรจัดท าโครงการที่บูรณาการรํวมกันทั้ง ๔ สาขา เชํน จัดทัวร์จริงๆ มี
การรายงานคําใช๎จําย (ท าบัญชี) มีการประชาสัมพันธ์ลํวงหน๎า (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการตลาด) มี
การจดบันทึกและท ารายงาน เป็นต๎น  
 

๒. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  สิ่งที่นําสนใจ คือ ข๎อมูลการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นสามารถ 
ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา เชํน รายวิชาตัดเย็บเสื้อผ๎าสตรี พบวํา มีผู๎
เกษียณอายุราชการ และผู๎สูงอายุมาลงทะเบียนเรียนซ้ าหลายครั้ง บางทํานเป็นครั้งที่ ๓ สืบเนื่องจากต๎องการใช๎
เวลาวํางท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และต๎องการมีเพ่ือนคุย เป็นต๎น สํวนรายวิชาตัดผมทั้งบุรุษและสตรี มีหนุํม
สาวมาเรียนมาก เพราะต๎องการมีอาชีพและเรียนให๎มีพ้ืนฐานกํอนจะไปสมัครเรียนในระดับสูงที่มีคําใช๎จํายมาก 
เป็นต๎น นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดการศึกษาในระบบปกติ ทวิศึกษา และทวิภาคีด๎วย 
 

 ๓.  วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี  เป็นสถานศึกษาของภาคเอกชนที่มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นอยูํใกล๎กัน (เจ๎าของเดียวกัน) เป็นสถานศึกษาท่ีมีข๎อมูลของชุมชนและบริเวณใกล๎เคียงมาก มีแนวทางใน
การชํวยเหลือผู๎เรียนที่เป็นรูปธรรม เชํน การประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแกํนักเรียนที่ยากไร๎จาก 
กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  



 ๔ 

 ส่วนวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และการอาชีพนายายอาม อยูํระหวํางด าเนินการแตํงตั้งผู๎บริหาร
สถานศึกษา 
 

 ข้อสังเกตของสถานศึกษา 
๑. เกี่ยวกับการสอบ V net คือ เมื่อมีการจัดสอบควรมีเงื่อนไขในการน าไปใช๎ จะชํวยท าให๎นักเรียน 

เห็นความส าคัญและให๎ความรํวมมือในการเข๎าทดสอบ เชํน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชมงคลจะพิจารณาผล
คะแนนสอบ V net ประกอบการรับนักศึกษาใหมํ  

๒. บุคคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย สถานศึกษาบางแหํงภายใน ๑ ปี มีผู๎อ านวยการสถานศึกษา ๒  
ทําน การเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารใหมํสํงผลให๎นโยบายการปฏิบัติงานขาดความตํอเนื่อง ผู๎บริหารแตํละทํานมี
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง บางทํานก็มีจุดเน๎นที่แตกตํางกัน บางจุดเน๎นก็เป็นเรื่องที่
สถานศึกษาไมํเคยปฏิบัติมากํอน ท าให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาต๎องปรับตัว ปรับวิธีการปฏิบัติงาน 
 ครูบรรจุใหมํในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อครบเงื่อนไขมักขอย๎ายกลับภูมิล าเนาท า ให๎สถานศึกษาขาด
แคลนครู ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา กลําวคือ ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กต๎องท าหน๎าสนับสนุนการจัด
การศึกษา เชํน การเป็นหัวหน๎างานตํางๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะมอบหมายให๎เข๎ารับการพัฒนาใน
เรื่องดังกลําว เมื่อครูคนดังกลําวย๎าย สถานศึกษาจึงขาดบุคลากรและผู๎รู๎ในงานที่ครูผู๎นั้นรับผิดชอบ เนื่องจากครู
ทํานอ่ืนไมํได๎เข๎ารับการพัฒนาเรื่องดังกลําว ประกอบกับครูทํานอ่ืนก็มีภาระงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ตนอยูํแล๎ว เป็นต๎น 
 ๓.  งบประมาณ  สถานศึกษาบางแหํงของภาครัฐมีนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โดยเฉพาะภาคเหนือ) 
เพ่ิมขึ้นแตํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณน๎อยลง บางแหํงลดลงนับล๎านบาท ท าให๎การบริหารจัดการศึกษา
ยุํงยากมากข้ึน 
 ๔.  ครุภัณฑ์ล้าสมัย  และไม่เพียงพอ กับจ านวนนักเรียน นักศึกษา  
 ๕.  นักเรียนบางส่วนออกกลางคัน ตั้งแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไมํก าหนดระยะเวลาที่ผู๎เรียนต๎องลงทะเบียนเรียนให๎
ครบเพ่ือจบหลักสูตร ท าให๎มีนักเรียนค๎างอยูํในระบบ  
  

 ข้อเสนอแนะในการนิเทศ 
 -  ควรมีการเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีข๎ามประเภทวิชา หรือพัฒนารายวิชาขึ้นใหมํที่สามารถ
สํงเสริมสมรรถนะให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อส าเร็จการศึกษา เชํน การจับจีบผ๎าส าหรับห๎อง
ประชุม  การชงกาแฟ  การท าอาหารวํางอยํางงํายๆ (แซนวิช) การเต๎นลีลาศ การปลูกพืชผักสวนครัว การขับ
รถยนต์  หรือรายวิชาที่สอดคล๎องกับนโยบายของภาครัฐ (วิชาโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม ที่ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับอาหารและนิสัยการบริโภคเพ่ือป้องกันโรค   รายวิชาการหาข๎อมูลทางการตลาด ประเภทวิชาพณิชยก
รรม เป็นแนวทางสูํการพัฒนานวัตกรรมควรให๎ทุกประเภทวิชาได๎ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ควรบรรจุเนื้อหาที่แก๎ปัญหาในชุมชน) ทั้งนีข้ึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 -  การจัดตั้งศูนย์บํมเพาะ  สํวนกลางควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
การจัดตั้งศูนย์บํมเพาะอยํางชัดเจน เพราะบางครั้งการเรียนรู๎จากผู๎ที่ประสบความส าเร็จอาจเกิดการเลียนแบบ
ท าตามกัน โดยไมํมีการศึกษาพ้ืนฐานและโอกาสประสบความส าเร็จ ท าให๎บางครั้งอาจล๎มเหลว (แตํการล๎มเหลว
สามรถใช๎เป็นบทเรียน ที่ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ใหมํได๎ เชํน ชํวยเพ่ิมความรอบครอบในการวางแผนครั้งตํอไป 
ข๎อเสียคือท าให๎เสียเวลาและงบประมาณ) ฝ่ายบริหารสถานศึกษาและครูจ าเป็นต๎องให๎ความชํวยเหลือทาง
วิชาการกับนักเรียน ในการปรับปรุงแผนงานให๎เหมาะสม เชํน การคัดเลือกสินค๎าและบริการ  การวางแผนด๎าน
การตลาดโดยตั้งอยูํบนพื้นฐานของการมีข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง (Data based) มากเพียงพอ 



 ๕ 

 -  มีผู๎ตั้งข๎อสังเกตกับผู๎นิเทศวําไมํแนํใจวําการตัดสินใจเป็นผู๎บริหาร เป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือไมํ ผู๎
นิเทศมีความเห็นดังนี้ หากเป็นครูผู๎สอน ทํานสอนดีอยํางไรก็จะเกิดการพัฒนาเฉพาะนักเรียนทีทํานสอน  เชํน 
การปลูกฝังคุณธรรม สํวนการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจ าเป็นต๎องด าเนินการทั้งสถานศึกษา 
หากผู๎บริหารไมํให๎ความส าคัญ โอกาสที่จะส าเร็จต๎องใช๎ความพยายามอยํางสูง เชํน ครูให๎นักเรียนนุํงกระโปรง
คลุมเขํา ให๎ไหว๎ทักทายกัน นักเรียนจะท าในรายวิชานั้น แตํเมื่อไมํได๎เรียนกับครูผู๎นั้นนักเรียนก็จะปฏิบัติตามที่
นักเรียนสํวนใหญํปฏิบัติ ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมอยํางยั่งยืนต๎องด าเนินการโดยผู๎บริหาร คือ ปฏิบัติเหมือนกัน
ทั้งสถานศึกษา 
 ท านองเดียวกันถ๎าสถานศึกษาออกกฎระเบียบ แตํไมํควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น กฎระเบียบ
ก็ดูจะไร๎คํา เพราะไมํมีการน ามาใช๎อยํางเป็นรูปธรรม 
 -  การประสานความรํวมมือของสถานศึกษากับทุกภาคสํวนเพ่ือรํวมกันแก๎ปัญหาชุมชน  เชํน องค์การ
บริหารสํวนจังหวัด (อบจ.)  องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.) วํามีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเรื่องใดที่สถานศึกษาจะเข๎ารํวมได๎  ควร
วางแผน มีการประสานและจัดท าโครงการความรํวมมือ หรือภาคธุรกิจมีความประสงค์จะให๎สถานศึกษาพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะใด หรือสถานศึกษาต๎องการให๎ภาคธุรกิจให๎ความชํวยเหลือเรื่องใด ก็ควรมีการจัดตั้งผู๎
ประสานงาน เป็นต๎น  
 -  ครุภัณฑ์ล๎าสมัย  ควรมีการถํายทอดเทคโนโลยีในการปรับครุภัณฑ์ให๎ทันสมัย (นําจะมีผู๎สอนบางทําน
ที่แก๎ไขปัญหานี้ได๎)  หรือมีการถํายโอนครุภัณฑ์จากสถานศึกษาที่ไมํได๎ใช๎ โดยมีผู๎ประสานงานจากสํวนกลางท า
หน๎าที่ทวนสอบครุภัณฑ์ที่เกินจ าเป็นของสถานศึกษาบางแหํง และจัดสรรงบประมาณส าหรับการเคลื่อนย๎าย 
(ในกรณีที่อยูํหํางไกล)  รวมทั้งการขอความอนุเคราะห์จากทุกภาคสํวนในการขอสนับสนุนครุภัณฑ์ หรือ อ่ืนๆ 
เพราะการของบประมาณการจัดซื้อควรใช๎ในกรณีจ าเป็น และต๎องค านึงถึงอนาคตที่ประชากรวัยเรียนลดลง 
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว แตํการจัดสรรงบประมาณมีความลําช๎า การไลํตามเทคโนโลยี
จึงเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถอยํางสูงของผู๎สั่งซื้อในการพิจารณาตัดสินใจเลือกครุภัณฑ์ส าหรับ
อนาคต (เพ่ือไมํให๎เกิดดังสุภาษิต “กวําจะสุกงาก็ไหม”๎) 
 -  การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชํวยเหลือชุมชน  เชํน ผลผลิตล๎นตลาด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ าๆ โดยเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตร แนวทางการแก๎ไข คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ไวน์ล าไย  น้ าล าไยเข๎มข๎น พายล าไย 
หรืออ่ืนๆ)  
 ตัวอย่าง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไวน์ล าไย 
 เนื่องจากล าไยเป็นผลไม๎เปลือกหนาที่มีความหวานมาก การท าไวน์ล าไยควรต๎องน าล าไยมาเลาะเปลือก
และมีการเติมน้ า และเพ่ือไมํให๎มีเชื้อจุลลินทรีย์ที่ไมํพึงประสงค์จึงควรน ามาต๎มกํอนใสํยีสต์ จึงอาจแบํงวิธีการ
ทดลองผลิต ดังนี้ 
 
                                กรองเอากากออกพออํุนใสํยีสต์      เมื่อได๎ปริมาณ 

       ผสมน้ าด๎วยสัดสํวน                แอลกอฮอลล์ 
       ตํางกันเพ่ือให๎ได๎        ตามท่ีต๎องการ 
       ความหวานที่   ไมํกรองเอากากออกพออํุนใสํยีสต์   น ามาฆําเชื้อ 
       เหมาะสมกับ   ทิง้ไว๎ประมาณ ๒ - ๔ สัปดาห์จึง    เพ่ือหยุด 
       การท างานของยีสต์   กรอง / กรองเม่ือต๎องการหยุด      กระบวนการ 
                                                         กระบวนการหมัก เป็นต๎น            หมัก 

 
 
 
 
 

เนื้อล าไยล๎วน  /  
เนื้อล าไยพร๎อมเมล็ด 

ต๎มด๎วยไฟอํอน
ให๎เดือด 



 ๖ 

 

การทดลอง     
๑. เนื้อล าไยล๎วนผสมน้ าต๎มให๎เดือด             ๑.๑ กรองการออกใสํยีสต์             หาระยะเวลาการหมักท่ี 
   (ปริมาณน้ าใช๎การวัดคําฯ)             ๑.๒ ไมํกรองใสํยีสต์                   ที่เหมาะสม 
๒. เนื้อล าไยผสมเมล็ดล๎วนผสมน้ าต๎ม           ๒.๑ กรองการออกใสํยีสต์             หาระยะเวลาการหมักท่ี 
   ให๎เดือด (ปริมาณน้ าใช๎การวัดคํา       ๒.๒ ไมํกรองใสํยีสต์                    ที่เหมาะสม 
   ความเข๎มข๎นของน้ าตาล) 
 

 ขณะที่เกิดกระบวนการหมักให๎เกิดแอลกอฮอลล์ ก็จะเกิดกระบวนการหมักที่ใช๎แอลกอฮอลล์
เปลี่ยนเป็นน้ าส๎มสายชู (Acetic acid) ด๎วย เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการหมักที่เหมาะสมเพ่ือให๎ผลผลิตมี
รสชาติที่ต๎องการจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งแตํละครั้งอาจไมํเทํากันขึ้นอยูํกับสภาพอากาศในขณะหมัก (เย็น-ร๎อน)   
หรือผลผลิตเริ่มต๎นการหมัก (ล าไยที่ได๎ในแตํละปี) เป็นต๎น  
 การวางแผนการตลาด อาจต๎องน าผลิภัณฑ์ไวน์ มาวิเคราะห์หาสารที่มีประโยชน์ เป็นสารที่ไมํมีใน
ผลิตภัณฑ์ไวน์อื่น เป็นต๎น ลักษณะดังกลําว คือ การสร๎างเรื่องราว (Story) ให๎กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม
ให๎ผลิภัณฑ์ไวน์ 
   
             

๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 


