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บทที่ 1 
บทนํา 

1.ทีม่าและความเปนมาของปญหา  
 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 การกาํหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีการสรางภูมิคุมกันเพิ่มข้ึนในมิติการพัฒนาดานตางๆเพื่อปองกัน

ปจจัยเสี่ยงท่ีสังคมไทยตองเผชิญและเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆใหเขมแข็ง  ควบคูไปกับการให

ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึง

ทรัพยากรและไดรบัประโยชนจากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทาง

เศรษฐกจิดวยฐานความรู เทคโนโลยีและนวตักรรม จากการพฒันาคนและสงัคมไทยสูสงัคมคณุภาพ 

ประกอบดวย การพฒันาคนสูสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ ใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพคน

ไทยทุกชวงช้ันใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มี

สตปิญญาท่ีรอบรู และมีจิตสาํนึกในคณุธรรม จริยธรรม มีความเพยีร มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอด

ชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการ

พัฒนาคน จากการเปลี่ยนแปลงระดับสําคัญของโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของประชาชนมากข้ึน ท้ังเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การเขาถึงเทคโนโลยีท่ีไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมทําใหเกิดความ

เหลือ่มล้าํในการพฒันาจึงเปนความทาทายในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันและลดความ

เหลื่อมล้ํา  
จากการสรางความคุมกนัของประเทศ เพือ่ใหประเทศไทยสามารถยอมรับ ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองสรางและใชประโยชนจากภูมิคุมกันในเร่ือง การพัฒนา

ประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนแรงขับเคลือ่นท่ีสาํคญัสาํหรับการพฒันาประเทศในการปรับเปลีย่นการผลติจากการใชทรัพยากร  
ธรรมชาตเิงนิทุนและแรงงานท่ีผลติภาพต่าํไปสูการใชความรูและความชํานาญดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี นอกจากน้ีจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนให

ความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน 

มีนิสัยใฝรู รักการอานตั่งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมให

องคกร กลุมคน ชุมชนและประชาชนและสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวย

ภาษาท่ีเขาใจงาย รวมท้ังสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสราง

สังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
 จากยุทธศาสตรการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนให

ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใน

ลกัษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

   จากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน ในปจจุบันขาดพื้นท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเขาถึง

สารสนเทศในรูปแบบตางๆ ขาดการดําเนินงานรวบรวมและเช่ือมโยงตอยอดความรู ขาดพื้นท่ีสําหรับ

การสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกและประชาชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาดพื้นท่ีสําหรับใชบล็อกให

ประชาชนสามารถเลาเร่ืองประสบการณและความรูและสิง่สนใจในเร่ืองตางๆได  ขาดชุมชนนักปฏิบัติท่ีจะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ขาดการกระตุนใหบุคคลและหนวยงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเขียนบล็อก 

  โครงการระบบออนไลนเพือ่การจัดการความรูสขุภาวะไดรบัการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการเสริมสรางสขุภาพ(สสส.)ในป2549 โครงการระบบออนไลนเพือ่การจัดการความรูสขุภาวะ

เปนหนวยงานภายใต คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลงัสงขลานครินทร อาํเภอหาดใหญ จังหวดั

สงขลา ผลจากชุดโครงการน้ีทําใหเกิดการสรางโอกาสและพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเขาถึง

ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตางๆของปะชาชนท่ัวไป นอกจากน้ียังการสรางเครือขายทางสังคมของ

ประชาชนในอาชีพตางๆเชน แพทย ครู พยาบาล เปนตน ทําใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูและตอยอด

ความรูสารสนเทศมีความครบและสมบูรณย่ิงข้ึน นอกจากน้ีโครงการยังรวบรวมและเช่ือมโยง เผยแพร

สารสนเทศของการดาํเนินงานของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสขุภาพ(สสส .)และภาคี

เครือขายอื่นๆ ทําใหเกิดการเขาถึงไดงาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอยอดความรูไดงายข้ึน  

สวนรางวัลสุดคะนึงน้ัน (GotoKnow Writer of the Month) มีการริเร่ิมใหมีข้ึนคร้ังแรกตั้งแต

เดอืนมิถนุายน 2548 (วจิารณ พานิช 2548)โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรู (สคส.) ซ่ึงเปนผู

กอตั้ง GotoKnow โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูเชิง

ประสบการณ ( Tacit Knowledge) ของคนทํางาน ผานการเขียนบลอ็กใน GotoKnow เพื่อเปนคลัง

ความรูแหงประสบการณของประเทศไทย ในอดีตมีการใหรางวัลสุดคะนึงและรางวัลจตุรพลังบุคคลและ

หนวยงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเขียนบล็อก ในปจจุบนั ศนูยพฒันานวตักรรมเพือ่การจัดการความรู

และเรียนรู(UsableLabs) คณะวทิยาการจัดการ ภาควชิาบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ได

ดําเนินการใหรางวัลเพื่อสงเสริมใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเขียนบล็อกใน GotoKnow.org และการ

เรียนรูย่ิงๆข้ึนไป ตอมา สาํนักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส หรือ สรอ.  www.ega.or.th ไดเขามาสนับสนุน

การใหรางวลัสดุคะนึงอยางเปนทางการเพือ่กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน ( e-Participation) ใน

การใหความรูและขอเสนอแนะตางๆ เพือ่การพฒันาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของ

ประเทศ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหรางวัลแกสมาชิกผูเขียนบล็อกในweblog ของ Gotoknow.org 

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูและใช weblog ของ Gotoknow.org

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

3. เพื่อใหสมาชิกผูเขียนบล็อกสามารถเลาประสบการณ ความรูและสิ่งท่ีสนใจได  

3. ประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการวิจยั 

1. ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางมีเปาหมายและตอเน่ือง  

2. ทําใหเกิดการสรางโอกาสและพื้นท่ีใหกับผูท่ีเขียนบล็อกเพื่อใหเกิดการเขาถึงสารสนเทศ

รูปแบบตางๆได 

3. ทําใหเกิดการขยายเครือขายทางสังคมในกลุมอาชีพตางๆเพื่อตอยอดความรูไดงายมากข้ึน  

ทําใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติในแตสาขาวิชาชีพหรือเกิดชุมชนนักปฏิบัติแบบบูรณาการ  

4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 ขอบเขตในดานเวลาการศกึษาวจัิยระยะเวลาในการดาํเนินการ 12 เดือน ( 1 มิถนุายน 2555-31 

พฤษภาคม 2556) 

 ขอบเขตการวิจัยดานผูเขียนบล็อกคือเฉพาะผูท่ีเขียนบล็อกในweblog ของ Gotoknow.org 

5. นิยามศพัท 

 weblog ของ Gotoknow.org หมายถึง บล็อกท่ีใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของ www.gotoknow.org ซ่ึงเปนบล็อกท่ีศูนยพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรูและเรียนรู

(UsableLabs) คณะวทิยาการจัดการ ภาควชิาบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ไดดาํเนินการ

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใชในการเขียนบล็อก 

 รางวัลสุดคะนึง หมายถึง  รางวัลท่ีคร้ังแรกดําเนินการใหรางวัลโดยสถาบันสงเสริมการจัดการ

ความรู (สคส.) ซ่ึงเปนผูกอตั้ง GotoKnow โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการถายทอด

แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูเชิงประสบการณ ( Tacit Knowledge) ของคนทํางาน ผานการเขียนบลอ็กใน 

GotoKnow เพื่อเปนคลังความรูแหงประสบการณของประเทศไทย ในอดีตมีการใหรางวัลสุดคะนึงและ

รางวัลจตุรพลังบุคคลและหนวยงานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเขียนบล็อก 

รางวลัชุมชนออนไลนเพือ่การจัดการสขุภาวะ Gotoknow.org หมายถึง รางวัลท่ีคร้ังเร่ิมแรกเปน

รางวัลสุดคะนึง ปจจุบันเปนรางวัลท่ีสาํนักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส หรือ สรอ.  www.ega.or.th ไดเขามา

สนับสนุนการใหรางวลัสดุคะนึงอยางเปนทางการเพือ่กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน ( e-

http://www.gotoknow.org/�
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Participation) ในการใหความรูและขอเสนอแนะตางๆ เพือ่การพฒันาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตางๆ ของประเทศ 
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บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผูวิจัยไดสรุปเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไวในเร่ืองเกี่ยวกับงานวิจัยรางวัลชุมชนออนไลน

เพือ่การจัดการสขุภาวะ Gotoknow.org ไวดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 

1.1 นิยามและประเภทของความรู 

1.2 กระบวนการบริหารการจัดการความรู 

1.3 เคร่ืองมือในการจัดการความรู 

2. ชุมชนออนไลน 

3. การจัดการสขุภาวะ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุมชนออนไลนในประเทศไทย 

1. แนวคดิเก่ียวกับการจัดการความรู  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูไว 2 

ประเด็นคือ  

1.1 นิยามและประเภทของความรู  

1.2 กระบวนการบริหารการจัดการความรู 

1.3 เคร่ืองมือในการจัดการความรู 

 

1.1 นิยามและประเภทของความรู 

การจัดการความรูหมายถึง กระบวนการท่ีเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของ

กิจการขององคกร กลุมบุคคลหรือเครือขายของกลุมคนหรือองคกร การจัดการความรูประกอบดวย

กจิกรรมและกระบวนการตอไปน้ี 

1. การขุดคนและรวบรวมความรู คดัเลอืกเอาเฉพาะความรูทีจ่าํเปนสาํหรับการใชประโยชน  

ท้ังจากภายมนองคกรและภายนอกองคกร นําเอามาตรวจสอบความนาเช่ือถอืและความเหมาะสมกบั

บริบทสังคมและองคกร ถาไมเหมาะสมก็ดําเนินการปรับปรุง  

2. การจัดหมวดหมูความรู ใหเหมาะสมกับตอการใชงาน 
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3. การจัดเก็บความรู เพื่อใหคนหาไดงาย 

4. การสือ่สารเพือ่การถายทอดความรู 

5. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

6. การวเิคราะห การสังเคราะห เพื่อยกระดับความรู 

7. การสรางความรูใหม 

8. การประยุกตใชความรู 

9. การเรียนรูจากการใชความรู 

(สถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม:2556:1) 

วจิารณ พานิช( 2556:1) ไดสรุปการจัดการความรูไววาหมายถงึ การรวบรวม การจัดเกบ็และ

การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือชวยเพิ่มพลัง

ในการจัดความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 

นอกจากน้ีการจัดการความรูยังเกี่ยวของกับกับการแบงปนความรู(Knowledge sharing)  ถาไมมีการ

แบงปนความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสาํเร็จ พฤตกิรรมภายในองคกร

เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัตและวิธีปฏิบัติ มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคม มี

ความสาํคญัย่ิงตอการจัดการความรู การจัดการความรูนัน้ตองการผูทรงความรู ความสามารถในการ

ตคีวามและประยุกตใชความรู ในการสรางนวตักรรมและเปนผูนาํทางในองคการ รวมท้ังตองการ

ผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังน้ันกิจกรรม

เกี่ยวกับคนไดแก การดึงดูดคนเกงและคนดี การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคนและการ

ดึงดูดคนมีความสามารถไวในองคกรถือเปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู การจัดการความรูยังเปน

เร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การจัดการความรูเกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวาจะชวยสราง

ความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุนทางปญญา (Intellectual capital) และ

ผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวาองคการมีการจัดการความรูไดผลหรือไม  

การจัดการความรูหมายถงึ เคร่ืองมือในการจัดการสารสนเทศและการจัดการคน เพือ่ยกระดบั

ความรู ท้ังในสวนท่ีความรูปรากฏชัดแจง( Explicate Knowledge) และความรูทีมีอยูในตัวคน(Tacit 

Knowledge) การรวบรวมการคดักรอง การสงเสริมใหเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู การนําเอาความรูไปใช

จริง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา ทําใหเกิดเกลียวความรู เกิดความงอกงามของความรูใหม ทําให

ความรูท่ีเปนความรูในตัวคน(Tacit Knowledge) เกิดเปนความรูท่ีปรากฏชัดแจง(Explicate Knowledge) 
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เพื่อใหผูอื่นสามารถเขาถึงความรูน้ันๆได นอกจากน้ียังเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางานและ

พฒันาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู(สถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม :2556:1) 

ประพนธ ผาสกุยืด( 2549:22) ไดอธิบายเร่ืองการจัดการความรูใหเขาใจงายโดยใช โมเดลปลาทู 

โดยเปรียบเทียบการจัดการความรูเหมือนกับปลาทูท่ีประกอบดวย 3 สวนดังตอไปน้ี 

1. สวน หัวปลา(Knowledge Vision หรือเรียกยอๆวา KV) หมายถึงเปาหมายหรือสวน 

วิสัยทัศนหรือทิศทางในการจัดการความรู โดยกอนดําเนินการจัดการความรู จะตองตอบใหไดวาเราจะ

จัดการความรูไปเพื่ออะไร โดยสวนหัวคือความรูหลักหรือความรูท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ

เปาหมายน้ันๆได  เม่ือไดเปาหมายหลักก็เขาสูตัวปลาตอไป 

2. สวน ตัวปลา (Knowledge Sharingหรือเรียกยอๆวา KS)เปนสวนท่ีใชในการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูซึง่เปนสาํคญั การแลกเปลีย่นเรียนรูเราแลกเปลีย่นเรียนรูโดยใชความรูจากประสบการณการ

ทํางานเปนตัวตั้ง ความรูเชิงทฤษฏีเปนตัวเสริม 

3. สวนหางปลา (Knowledge Assetsหรือเรียกยอๆวา KA) เปนสวนของคลังความรู หรือ ขุม 

ความรูท่ีสะสม ท่ีไดจากการเก็บสะสมความรู ท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในสวนตัวปลา ในสวนหาง

ปลาน้ันอาจจะทําดวยการเก็บไวโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศ( ICT) การสกัดความรูท่ีเดนชัด นําไป

เผยแพรและหมุนเวียนไปใชในระดับตอไป 

 ประเวศ วะสี (2548) 0 ใหความหมายของคาํวา การจัดการความรูไววา 0 “คําวา0 “การจัดการ” อาจ

ทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมคอยดีนักในสังคมไทย เพราะเหมือนจะไปใชอํานาจจัดการอะไรๆ แตคําวา 

จัดการความรู 0 (Knowledge Management) มีความหมายจําเพาะ วาหมายถงึการจัดการใหมกีารคนพบ

ความรู ความชํานาญท่ีแฝงเรนในตวัคน หาทางนําออกมาแลกเปลีย่นเรียนรู ตกแตงใหงายตอการใชสอย

และมีประโยชนเพิ่มข้ึน มีการตอยอดใหงดงาม และใชไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและกาลเทศะ

ย่ิงข้ึน มีความรูใหมหรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรูท่ีไมเหมือนกันมาเจอกัน ขอสําคัญกอใหเกิด

การเรียนรูรวมกันของคนท้ังหมดท่ีรวมในกระบวนการกอใหเกิดปญญารวม 0 (Collective Wisdom) 

 ผูวิจัยสรุปวาการจัดการความรูหมายถึง การนําเอาความรูท่ีฝงลึกในตัวคนออกมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ตอยอดความรูใหเหมาะสมกับเวลาและโอกาสของสังคม การจัดการความรูยังเปนการพัฒนา

องคกรใหมีประสิทธิภาพอีกดวย  

ทําให

แกปญหาหรือพัฒนาในเร่ืองยากๆ ไดสําเร็จ” 
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1.2 กระบวนการบริหารการจัดการความรู  

กระบวนการในการจัดการความรูนัน้จะชวยใหองคกรสามรถสรางและจัดการความรูทีม่ี  

อยูในเดมิในองคกรและความรูใหม ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กระบวนการบริหารจัดการความรู

มีข้ันตอน 7 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. การคนหาความรู หมายถงึ การคนหาวาในองคกรมีความรูอะไรบางในรูปแบบใด อยูทีใ่คร  

องคกรจําเปนตองมีความรูและทักษะอะไร องคกรขาดความรูอะไร นอกจากจะทําใหองคกรวางขบเขต

ของความรูและสามารถจัดทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. การสรางและแสวงหาความรู หมายถึงองคกรสรางความรูท่ีมีอยูแลวหรือนําเอาความรู  

ภายนอกมาใช องคกรจะตองขจัดความรูท่ีไมจําเปนหรือลาสมัยท้ิงเพื่อประโยชนในการประหยัด

ทรัพยากรในการจัดเกบ็ความรู 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ หมายถงึองคกรจัดความรูมรีะบบการเกบ็รวบรวม การคนหา มี  

การแบงเปนเปนชนิดและประเภทท่ีชัดเจน เพื่อใหผูท่ีตองการใชนําไปใชประโยชนได  

4. การประมวลหรือกลั่นกรองความรู หมายถึงองคกรจะตองประมวลหรือกลั่นกรองความรูให  

อยูในรูปแบบและภาษาท่ีเขาใจงายโดยปรับปรุงเน้ือหาใหมีคุณภาพในประเด็นของ ความครบถวน ความ

เท่ียงตรง ทันสมัย สอดคลองและตรงกับความตองการของผูใช 

5. การเขาถึงความรู หมายถึงการนําเอาความรูในองคกรท่ีรวบรวมไดไปใชประโยชน องคกรท่ี  

ดีจะตองมีการจับเก็บและกระจายความรูท้ังประเภทความรูท่ีเดนชัดและความรูท่ีซอนเรนเพื่อใหเขาถึง

ความรูไดงาย 

6. การแบงปนและแลกเปลี่ยน หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดเก็บความรู เพื่อให 

มีการใชไดงายและรวดเร็ว นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนความรูกันในหนวยงานหรือภายนอกได โดย

จัดเปนชุมชนแหงการเรียนรู หรือเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

7. การเรียนรู หมายถงึ องคกรมีกระบวนการเรียนรูและนําเอาความรูไปใชในการตดัสนิใจและ  

แกปญหาตางๆ นอกจากน้ียังใชเปนขอมูลปรับปรุงองคกรไดดวย  

 จากกระบวนการบริหารความรู ผูวจัิยใชการคนหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การ

ประมวลหรือกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู ประเด็นท่ีสําคัญมากในการวิจัยคร้ังน้ีคือการแบงปน

และแลกเปลี่ยนความรู นอกจากน้ันยังมีการเรียนรูอีกดวย 
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1.3 เคร่ืองมือในการจัดการความรู  

เคร่ืองมือในการจัดการความรูมีหลากหลาย ผูท่ีจะทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูตองเลือก

เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับงานวิจัยน้ันๆ วิจารณ พานิช(2550:1-163) ไดเสนอเคร่ืองมือในการจัดการ

ความรูโดยผูวิจัยไดเรียบเรียงมีดังน้ี  

1. การสะทอนตนเอง(Self-Reflection) เปนการเขียนเพื่อสะทอนหรือบอกเลาความคิดเห็นของ 

ตนเองท่ีมีตองานหรือกิจกรรมน้ันๆ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานหรือองคกร  

2. ชุมชนแนวปฏิบตั(ิCommunity of Practice) เปนกลุมคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกันมารวม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกันดวยความสมัครใจเพื่อสรางความเขาใจหรือเพื่อพัฒนาองคกร พัฒนางานน้ัน

ใหมีประสิทธิภาพ 

3. สนุทรียสนทนา(Dialogue) เปนการฟงอยางลุมลึก ทักษะการฟงเปนหัวใจของการจัดการ 

ความรู การพัฒนาการฟงใหเปนการฟงเชิงบวก ฟงดวยวิญญาณสรางสรรค(active/productive listener) 

การฟงตองใหไดสาระสําคัญทีอยูท่ีระหวางคํา เห็นตัวตนและบริบทของผูพูด เห็นความดีของเร่ืองราวท่ี

เลา การฟงดวยการเคารพผูพูดและผูฟงเปนการปฏิบัติธรรม สุนทรียสนทนาน้ันเปนบทเรียนตลอดชีวิต  

4. การเขียนเลาเร่ืองประสบการณ(Story Telling)เปนเคร่ืองมือท่ีมีพลังตัวหน่ึง โดยปกติมักใช 

กับเคร่ืองมือตัวชวยอื่นๆเชน AAR หรือ BAR  การเลาเร่ืองเปนเคร่ืองมือแลกเปลี่ยนการตีความ

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงของผูเลา การเลาเร่ืองท่ีเนนความสําเร็จหรือเร่ืองผลงานท่ีภูมิใจและผูฟง ฟง

อยางตั้งใจและช่ืนชมจะชวยสรางคุณคาและเคารพเห็นคุณคาซ่ึงกันและกัน เกิดความเช่ือม่ันซ่ึงกันและ

กัน ทําใหใจเปดเกิดบรรยากาศเชิงบวก เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคเชิงบวกในบุคคลและ

ความคิดสรางสรรคในระดับหมูคนดวย 

5. การทบทวนกอนการทํากจิกรรม(Before Action Review) เปนความคาดหวังวาจะทําอะไร 

ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีการวางแผนวาทําอยางไรใหบรรลุเปาหมาย สิ่งสําคัญคือผูท่ีจะทํากิจกรรม

หรืองานเปนผูคิดเอง 

6. การทบทวนหลงัการทํากจิกรรม(After Action Review) เปนการทบทวนหรือประเมินผลหลงั 

กิจกรรมวาในการดําเนินกิจกรรมแตละคร้ังมีขอเดนขอดอยอะไร มีโอกาสและอุปสรรคอยางไร  การ

ทบทวนหลงัการทํากจิกรรมเปนการสะทอนหลงัการทํากจิกรรมไดดสีามรถนําไปปรับปรุงงานหรือการทํา

กิจกรรมคร้ังตอไปได 
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7. การใชบลอ็กหรือ weblog ของ www.gotoknow.org  เปนเครื่องมือที่ใชแลกเปล่ียนเรียนรู2

ความรูทีฝ่งลึก หรือความรูปฏิบัติไมมีผิดมีถูก เปนอิสระของผูเขียนมีเน้ือหาครอบคลุมไดทุกเร่ือง บางคร้ัง

อาจเปนบทความเฉพาะดาน มีไวสําหรับผูท่ีสนใจเร่ืองเดียวกันไวแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจากน้ียัง

สามารถสรางชุมชนนักปฏิบตัิ(Community of Practice) ในบล็อกไดอีกดวย 

 เนน 

 8 การวางแผนไปพฒันาตน(Passion Plan) หมายถงึ การวางแผนพฒันาตนเองท้ังระยะสัน้ 

ระยะกลางและระยะยาว เพือ่นําไปพฒันาตนเองหรือคนในองคกร การทําตารางรายการสาํหรับการ

พัฒนาความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร 

 จากงานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชเคร่ืองมือการสะทอนตนเอง( Self-Reflection) การเขียนเลาเร่ือง

ประสบการณ(Story Telling)การทบทวนหลงัการทํากจิกรรม(After Action Review)นอกจากน้ียังมีการ

ใชบล็อกหรือ weblog ของ www.gotoknow.org  เปนเคร่ืองมือท่ีใชแลกเปลี่ยนเรียนรู 2

2. ชมุชนออนไลน 

สาํหรับการเกบ็

ขอมูลผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึง 

จากชุมชนออนไลนในปจจุบัน ผูวิจัยไดแบงประเภทของชุมชนออนไลนตาม ธิติมา ทองทับ  

(2551)ไดดังตอไปน้ี 

 1. ประเภท Publishing เปนบล็อกและเว็บประเภทเน้ือหา(content) เชน Blogger, Wordpress, 

Bloggang ,Exteen,TypePad ในแตละบล็อกมีการแยกเน้ือหาเปนหมวดหมู ตามความสนใจเชน 

Oknation.net เปนบล็อกท่ีทําใหผูเขียนเปนนักขาวโดยการเขียนขาวนําเสนอ Blognon.com เปนบล็อกท่ี

นําเสนอแวดวงไอที  Keng.com เปนบล็อกสําหรับผูสนใจการตลาด  บล็อก Gotoknow.org เปนบล็อกท่ี

รวบรวมความรูแขนงตางๆ 

2. ประเภท Community เปนเครือขายทางสังคมท่ีมีจุดมุงหมายการเร่ิมตนจากการหาเพื่อนเกา

หรือเพื่อนใหม สงขอความแลกเปลี่ยนกันเชน Facebook Hi5 หรือ My Space 

3. ประเภท Media เพื่อนําเสนอวีดีโอ ภาพยนตร เพลง เชน Youtube Yahoo Video หรือ 

Thaitube.in.th เปนตน 

4. ประเภทเกม Game เกมออนไลนเปนตัวแทนในการสรางโลกเสมือนจริง โดยอยูในโลก

ออนไลน โดยผูเลนสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได เชน Audition Gamegum หรือ Ragnarok เปนตน 

5. ประเภท Photo Management เปนท่ีฝากรูปออนไลน เปนท่ีจดัการรูปจากการถายจากกลอง

ดิจิตอล นอกจากน้ียังสามารถแบงปนรูปภาพหรือขายภาพไดอีกดวย เชน Photobucket Flickr เปนตน 
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6. ประเภท Business หรือ Commence เปนเครือขายสังคมออนไลนเพื่อธุรกิจซ้ือขายประเภท

สนิคาออนไลน เชน  Amazon eBay Paypal เปนตน 

7. ประเภท Data หรือ Knowledge เปนแหลงขอมูลความรูเชน Wikipedia Answer Tag.in.th 

Google Earth เปนตน 

จากงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปชุมชนออนไลน ไดเปน 7 ประเภทดังกลาวขางตน แตการวิจัย

คร้ังน้ีไดใชชุมชนออนไลนเปนบล็อกใน www.gotoknow.org เปนเคร่ืองมือและเปนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

คนหาผูไดรับรางวัลสุดคะนึง 

3. การจัดการสขุภาวะ 

พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน 2545:75) ไดใหความหมายคําวา ชุมชน  

(Community) ไว 3 ประการดงัน้ี 

1. เปนกลุมยอยในสังคมท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแตมีขนาดเล็กกวา  

และมีความสนใจรวมท่ีมคีวามเฉพาะมากกวา มีการประสานความรวมมือกนัในวงแคบกวา  

2. เขตพื้นท่ี ระดับของความคุนเคยและความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึด 

เหน่ียวเฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนแบบ

เลี้ยงตนเองท่ีจํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลาน้ันยอมมีการสัมพันธใกลชิดกวา และมี

ความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา อาจมีสิ่งเฉพาะบางประการท่ีแสดงถึงความผูกพัน เชน เช้ือชาติ ตน

กําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา เปนตน 

 3. ความรูสึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุม ความเปนชุมชนจึง

เกิดข้ึนเม่ือคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธกัน มีความกลมเกลียวกัน มีความเปนหน่ึงเดียวกัน ตั้งแตระดับ

ปจเจก ระดับครอบครัว ระดับเครือญาติ ผูกพันกันท้ังพื้นท่ีตั้งแตระดับหมูบาน ระดับตําบล หรือระดับท่ี

ใหญข้ึน 

ชมุชนเขมแขง็ ฐานของประเทศ 

 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับฟนทุนของสังคมท่ีมีอยู ท้ังท่ี

เปนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุนทางภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต ทุนทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงตองสรางทุนเหลาน้ีใหมีมากข้ึนและเช่ือมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา ท้ังน้ีการ

เสริมสรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลัก โดยตองเร่ิมจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนท่ีมีความรูคู

คณุธรรม มีจิตสาํนักสาธารณะ และรูเทาทันการเปลีย่นแปลงเพือ่นําไปสูการพฒันาชุมชนใหมคีวาม

เขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันในภายในชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ  

 การเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ตองสงเสริมใหเกิดการรวมตัว เพื่อรวมคิด รวมเรียนรูสูการ

ปฏิบัติ สรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการองคความรูในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิสังคมท่ี

http://www.gotoknow.org/�
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เหมาะสม สอดรับกบัการดาํเนินชีวติบนฐานทรัพยากร ภูมปิญญา และวถิวีฒันธรรมชุมชน ขณะเดยีวกนั

ตองสงเสริมใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงม่ันท่ีจะ

พัฒนาตนเองและผูอื่น 

INN ทฤษฎีแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยสองมือเรา 

 นพ . ประเวศ วะสี ไดนําเสนอทฤษฎีแหงพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม ดวย INN 

 I คือ Individual หรือพลังแหงความเปนปจเจกชน ท่ีทุกคนมีพลังของสองมือท่ีสามารถ

สรางสรรคท่ีดีงาม เพื่อเปลี่ยนโลกรอบๆตัวเราได 

 N คือ Node หรือการรวมตัวกันของปจเจกบุคคล เปนกลุม ชมรม องคกรอาสาตางๆ ท่ีมี

วัตถุประสงครวมกันท่ีจะสรางสังคมท่ีดีกวาในมิติดานตางๆ ตามท่ีตนเองถนัด 

 N คือ Network เปนการรวมตัวเปนเครือขายของกลุม เช่ือมตอกันระหวางกลุม นําพลังแหง

เครือขายไปขับเคลื่อนใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีดี สรางวัฒนธรรมคานิยมใหมในสังคมท่ีเหมาะสม 

สรางระบบตาขายแหงมนุษยธรรมรอบรับผูท่ีดอยโอกาสหรือยากลําบากกวา ความเปนเครือขายจะเปน

พลังแนวราบท่ียืดหยุนแตทรงพลัง ไมติดกรอบแหงอํานาจ ไมติดกรอบของระเบียบและสายการบังคับ

บัญชา ไมติดกรอบแหงผลประโยชน เปนพลังท่ีพรอมรวมตัวอยางเหนียวแนน หรือแยกกันสรางสรรค

ตามแตสถานการณจะเรียกรอง 

ยทุธศาสตรการสรางความเขมแขง็ของชมุชนและสงัคมใหเปนรากฐานทีม่ัน่คงของประเทศ  

 ประกอบดวย  3 แนวทางหลัง ไดแก 

1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  ดวยการสงเสริมการรวมตัวเรียนรู รวมคิด 

รวมทําและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอตามความพรอมของชุมชน เช่ือมโยงการทํามาหาเลี้ยง

ชีพตั้งแตระดับปจเจก ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชน โดยคํานึงถึงความพอประมาณและความพออยู

พอกินเปนลําดับแรก กอนท่ีจะเช่ือมตอกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองคความรู

อยางเปนข้ันเปนตอน มีเครือขายการเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกชุมชน  

2. สรางความม่ันคงของเศรษฐกจิชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลติบนศกัยภาพ  

และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน และ

สรางความรวมมือกบัภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพ และรายไดทีม่กีารจัดสรรประโยชนอยางเปน

ธรรมแกชมุชน รวมท้ังการสงเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิชุมชน และนําไปสูการ

แกปญหาความยากจน 

           3. การเสริมศกัยภาพชุมชนในการอยูรวมกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางสนัตแิละ

เกื้อกูลกัน ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู 

พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  
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3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุมชนออนไลนในประเทศไทย  

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ (2545) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและพฤติกรรมเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตกับ

รูปแบบการดาํเนินการดาํเนินชีวติของผูใชอนิเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจัิยพบวา 

กลุมเปาหมายสวนใหญมีความถี่ในการใชสื่ออินเทอรเน็ตในระดับต่ําเพียง 1-3 คร้ังตอสัปดาห และมี

ระยะเวลาในการเปดรับอนิเทอรเน็ต 2 ช่ัวโมงตอคร้ัง ซ่ึงกลุมเปาหมายสวนใหญนิยมใชอินเทอรเน็ตใน

เวลากลางคืน 

วรรณ ีเจริญทรัยานันท (2543) ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชบริการ

อนิเทอรเน็ต ของผูใชบริการอนิเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจัิยพบวาเพศชายใช

อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 58.2 และเพศหญิงใชอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ  41.8 โดยเพศชายจะใช

อินเทอรเน็ตมากกวาเพศหญิง 

เพ็ญทิพย จิรพินนุสรณ  (2539) ศึกษาเร่ือง “พฤตกิรรมการแสวงหาขาวสารผานสือ่มวลชนและ

อนิเทอรเน็ตของนักศกึษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ” โดยศึกษา

นักศกึษา เจาหนาท่ี และอาจารยจํานวน 350 คน ผลวิจัยพบวา บุคลากรสวนใหญคนหาขอมูลจาก

อินเทอรเน็ตในเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษาคนควา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และบันเทิง ตามลําดับ บริการ

อินเทอรเน็ตท่ีใชมากท่ีสุดคือ เวิลด ไวด เว็บ 

นิชดา เตรียมชัยศรี (2542) ศกึษาการเปดรับขาวสาร ความพงึพอใจ และการใชประโยชนใน

การสือ่สาร ผานระบบเครือขายอนิทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย จํากดั (มหาชน) พบวา  

กลุมตัวอยางท่ีสื่อสารผานระบบเครือขาย ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสาร

ผานระบบเครือขาย Intranet แตกตางกัน ในตัวแปรเพศ อายุ ลักษณะงาน และระยะเวลาในการใชระบบ

เครือขาย อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนงงาน อายุงานท่ีแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารท่ีไม

แตกตางกัน 

ปรเมศวร รัมยากรู (2546) ศกึษาพฤตกิรรมการสือ่สาร ทัศนคต ิและการใชประโยชนจากการ

บริการกระดานขาว ผานระบบเวิลดไวดเว็บของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญของกลุม

ตัวอยางเปนเพศหญิง อายุ 21 ป เปนนิสิตและนักศึกษา 

นํ้าทิพย สาํเภาประเสริฐ (2543) ศึกษา “การใชอินเทอรเน็ตของผูใชในระยะเร่ิมตนในเขต

กรุงเทพมหานคร กบัผลกระทบการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสือ่สาร” ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ 

ระดบัรายได ระดบัการศกึษา อาชีพ และการเปนเจาของทรัพยสนิ มีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการใช

อนิเทอรเน็ต 

ปภังกร ปาสิงห (2550) ศึกษา “พฤตกิรรมการสือ่สาร วธิกีารรวมกลุม และการมีสวนรวมของ

กลุมแฟนคลบัรายการเรียลลติีโ้ชว ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณวีจัิยนรายการอะคาเดมี แฟนเทเชีย ป 

1-3” พบวา อายุและรายไดท่ีแตกตางกันทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลของกลุมแฟนคลับแตกตางกัน 
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สวนเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล คือ เพศ 

อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีตางกันไมไดทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลของกลุมแฟนคลับแตกตางกัน  
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บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

จากการวจัิยโครงการรางวลัชุมชนออนไลนเพือ่การจัดการสขุภาวะ Gotoknow.org ผูวิจัยได

นําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อใหรางวัลแกสมาชิกผูเขียนบล็อกใน weblog ของ Gotoknow.org 

2.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูและใช weblog ของ Gotoknow.org

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

3.เพื่อใหสมาชิกผูเขียนบล็อกสามารถเลาประสบการณ ความรูและสิ่งท่ีสนใจได 

2. กลุมตัวอยางการวิจัย 

กลุมตัวอยางการวิจัยไดแกสมาชิกผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงจํานวน 12 ทาน  การเลอืกกลุม

ตัวอยางไดจากการมอบดอกไมในบันทึกจากสมาชิกใน weblog ของ Gotoknow.org ทั่วประเทศ เลือก

สมาชิกท่ีไดรับดอกไมมากท่ีสุด 5 ทาน นอกจากยังคัดเลือกสมาชิกใหเหลือเพียง 1 ทานเพื่อรับรางวัลสุด

คะนึงประจําเดอืน โดยกรรมการ 3 ทานท่ีเคยไดรับรางวัลสุดคะนึงมากอน โดยใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 

เกณฑการคัดเลือกใชเกณฑ ดังตอไปน้ี 

1.ภาษาสละสลวยชัดเจนอานงายได  2 คะแนน 

2. ความรูฝงลกึท่ีนาํมาเขียนและคนอานสามารถนําไปประยุกตใชได  3 คะแนน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบันทึกตนเองและบันทึกผูอื่นได 3 คะแนน 

4. ความถี่และสมํ่าเสมอในการเขียนบันทึกเชนเขียนทุกวันหรือเขียนวันละหลายบันทึกได 2 

คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 10 คะแนน 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.แบบสอบถามขอมูลผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึง โดยแบงเปน 2 สวนคือ  

 1.ขอมูลท่ัวไปจะถามเกี่ยวกับ เพศ อายุและวุฒิการศึกษา 

 2. ขอมูลขอคิดเห็นมี 6 ขอคือ 

  1. ทานรูจัก Gotoknow.org ไดอยางไร 
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2. ทานสมัครเปนสมาชิก Gotoknow.org ไดอยางไร 

3. ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา(Best Practice) โดยมีแรงจูงใจในการเขียนมาจากอะไร 

4.ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปนความรูหรือ 

ประสบการณอยางไร 

5.ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอด 

ความรูไดอยางไร 

6.ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม อยางไร  

 4. วิธีดําเนินการวิจัย 

1.การเลือกกลุมตัวอยางไดจากการมอบดอกไมในบันทึกจากสมาชิกใน weblog ของ 

Gotoknow.org ท่ัวประเทศ เลือกสมาชิกท่ีไดรับดอกไมมากท่ีสุด 5 ทาน นอกจากยังคัดเลือกสมาชิกให

เหลือเพียง 1 ทานเพื่อรับรางวัลสุดคะนึงประจําเดือน โดยกรรมการ 3 ทานท่ีเคยไดรับรางวัลสุดคะนึงมา

กอน โดยใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 เกณฑการคัดเลือกใชเกณฑ ดังตอไปน้ี 

1.ภาษาสละสลวยชัดเจนอานงายได  2 คะแนน 

2. ความรูฝงลกึท่ีนาํมาเขียนและคนอานสามารถนําไปประยุกตใชได  3 คะแนน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบันทึกตนเองและบันทึกผูอื่นได 3 คะแนน 

4. ความถีแ่ละสมํ่าเสมอในการเขียนบันทึกเชนเขียนทุกวนัหรือเขียนวนัละหลายบันทึก 

ได 2 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 10 คะแนน 

2. ผูท่ีไดรับรางวัลท้ังหมด 12 คน ตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปจะถามเกี่ยวกับ เพศ อายุและ 

วุฒิการศึกษา และ ขอมูลขอคิดเห็นมี 6 ขอคือ 

1. ทานรูจัก Gotoknow.org ไดอยางไร 

2. ทานสมัครเปนสมาชิก Gotoknow.org ไดอยางไร 

3. ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา(Best Practice) โดยมีแรงจูงใจในการเขียนมาจากอะไร 

4.ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปนความรูหรือ 
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ประสบการณอยางไร 

5.ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอด 

ความรูไดอยางไร 

6.ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม อยางไร  

 3.สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

5. การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผูไดรับ

รางวัลสุดคะนึงตามหัวขอดังตอไปน้ี 

1. ทานรูจัก Gotoknow.org ไดอยางไร 

2. ทานสมัครเปนสมาชิก Gotoknow.org ไดอยางไร 

3. ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา(Best Practice) โดยมีแรงจูงใจในการเขียนมาจากอะไร 

4.ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปนความรูหรือ 

ประสบการณอยางไร 

5.ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอด 

ความรูไดอยางไร 

6.ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม อยางไร 
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    บทที ่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากงานวจัิยรางวลัชุมชนออนไลนเพือ่การจัดการสขุภาวะ  Gotoknow.org ผูวิจัยไดสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูลไวดังตอไปน้ี 

ลําดับขั้นการวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูไดรับรางวัลสุดคะนึง 

2. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหขอมูลจากเน้ือหาในแบบสอบถาม  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูไดรับรางวัลสุดคะนึงไดขอมูลดังตารางตอไปน้ี  

ตาราง 1  ผลการเปรียบเพศ อายุและวุฒิการศึกษาของผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึง 

เพศ ชาย หญิง อายุ 31-40

ป 

41-50

ป 

51-60

ป 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

อื่นๆ 

 5 7  4 4 4 3 4 3 2 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุเฉลี่ยผูท่ีไดรับ

รางวัลสุดคะนึงท้ัง 3 ชวงอายุเทากนั ระดบัการศกึษาพบวา มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาโทมาก

การศกึษาในระดบัอืน่ๆ 

 

2. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหขอมูลจากเน้ือหาในแบบสอบถาม (อยูใน

บทท่ี 5) 
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บทที่ 5 สรุปผล อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

จากการวจัิยโครงการรางวลัชุมชนออนไลนเพือ่การจัดการสขุภาวะ Gotoknow.org ผูวิจัยสรุป

ผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

4. เพื่อใหรางวัลแกสมาชิกผูเขียนบล็อกใน weblog ของ Gotoknow.org 

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูและใช weblog ของ Gotoknow.org

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

6. เพื่อใหสมาชิกผูเขียนบล็อกสามารถเลาประสบการณ ความรูและสิ่งท่ีสนใจได  

2. กลุมตัวอยางการวิจัย 

กลุมตัวอยางการวิจัยไดแกสมาชิกผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงจํานวน 12 ทาน  การเลอืกกลุม

ตัวอยางไดจากการมอบดอกไมในบันทึกจากสมาชิกใน weblog ของ Gotoknow.org ทั่วประเทศ เลือก

สมาชิกท่ีไดรับดอกไมมากท่ีสุด 5 ทาน นอกจากยังคัดเลือกสมาชิกใหเหลือเพียง 1 ทานเพื่อรับรางวัลสุด

คะนึงประจําเดอืน โดยกรรมการ 3 ทานท่ีเคยไดรับรางวัลสุดคะนึงมากอน โดยใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 

เกณฑการคัดเลือกใชเกณฑ ดังตอไปน้ี 

1.ภาษาสละสลวยชัดเจนอานงายได  2 คะแนน 

2. ความรูฝงลกึท่ีนาํมาเขียนและคนอานสามารถนําไปประยุกตใชได  3 คะแนน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในบันทึกตนเองและบันทึกผูอื่นได 3 คะแนน 

4. ความถี่และสมํ่าเสมอในการเขียนบันทึกเชนเขียนทุกวันหรือเขียนวันละหลายบันทึกได 2 

คะแนน รวมคะแนนท้ังสิน้ 10 คะแนน 

3. การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และภูมิภาคท่ี

อาศยัอยู 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผูไดรับ

รางวัลสุดคะนึงตามหัวขอดังตอไปน้ี 
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1. ทานรูจัก Gotoknow.org ไดอยางไร 

2. ทานสมัครเปนสมาชิก Gotoknow.org ไดอยางไร 

3. ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา(Best Practice) โดยมีแรงจูงใจในการเขียนมาจากอะไร 

4.ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปนความรูหรือ 

ประสบการณอยางไร 

5.ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอด 

ความรูไดอยางไร 

6.ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม อยางไร 

 

4. สรุปผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัพบวา ไดผูรับรางวัลสุดคะนึงจํานวน 12 คน ไดแนวทางสงเสริมและสนับสนุน

ใหสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูและใช weblog ของ Gotoknow.orgอยางตอเน่ืองและย่ังยืน จากการวิจัย

พบวาสมาชิกสวนใหญท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงรูจัก Gotoknow.org โดยการแนะนําจากผูท่ีเคยเปนสมาชิก

อยูแลวท่ีเหลือคนเจอจาก Google สมาชิกสวนใหญสมัคร Gotoknow.orgเองโดยการอานตามข้ันตอน

จากคาํแนะนําในบลอ็ก Gotoknow.org  ท่ีเหลือสมัครโดยคําแนะนําจากผูท่ีเคยเปนสมาชิกอยูแลว 

สมาชิกผูเขียนบล็อกสามารถเลาประสบการณ ความรูและสิ่งท่ีสนใจได  โดยสมาชิกสวนใหญมีแรงจูงใจ

มาจากการเขียนในสิง่ท่ีตนเองรัก ชอบเลาเร่ืองชอบเขียนจากการทํางานท่ีเปนประโยชน นอกจากน้ี  

สมาชิกสวนใหญเขียนเลาเร่ืองจากเร่ืองใกลตัวเปนเร่ืองท่ีเกิดจากประสบการณใชช่ือเร่ืองท่ีโดนใจ สั้น

กระชับ ทันสมัยมีภาพประกอบท่ีเปนกิจกรรมจากการปฏิบัติจริงนอกจากน้ียังเปนเร่ืองงายๆไมซับซอน

สมาชิกท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงใชวิธีการกระตุนใหคิดเพื่อตอยอด ขอคําถามท้ิงทายเพื่อใหผูอานบทความ

มีสวนรวมตอบ และยังเกิดการสรางความสัมพันธท่ีดีมีความสนิทสนม ระหวางผูเขียนบทความกับ ผูอาน 

นอกจากน้ียงัเลาสิ่งท่ีเปนรูปธรรม ผูไดรับรางวัลสวนใหญเห็นวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของ

ตนเอง มีผลดานกําลังใจทําใหอยากแลกเปลี่ยนหรือบันทึกความรูตางๆมากข้ึน 

 

5. อภปิรายผล 

จากคาํถามในแบบสอบถามวา  1.ทานรูจกั Gotoknow. org ไดอยางไร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1    
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เม่ือกวา 6 ป ท่ีผานมาน้ัน   ผูเขียนได สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล เพื่ออางอิง การศึกษา 

บทความวิชาการ และงานวิจัยของผูเขียน   คําสําคัญท่ีผูเขียน สืบคนจาก Google ปรากฏรายการ

ออกมาใหผูเขียนเห็น และนําพาใหผูเขียนเขาไปอาน   มีหลายๆบทความท่ีตรงตามความตองการของ

ผูเขียน และหน่ึงในหลาย ๆ บทความน้ัน เปนบทความท่ีอยูใน website : GotoKnow  และหลาย ๆ

บทความท่ีผูเขียนไดอานน้ัน เปนบทความของผูเขียนท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีความ

นาเช่ือถือ และสามารถนําไปกลาวอางอิงในบทความและงานวิจัยของผูเขียนได  นานวนัเขา เม่ือเขาไป

อานบันทึกตางๆ ใน websiteแหงน้ีมากข้ึน  ผูเขียนเร่ิมคุนเคย หลังจากท่ีไดอานบันทึกของผูรูหลาย ๆ 

ทาน รวมท้ังการตอบโตแสดงความคิดเห็นไปมา ระหวางกัน ของสมาชิกภายในชุมชนแหงน้ี  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2  

  ในขอน้ีเคยเขียนเลาในบันทึกไวแลว วาเมือป2550 ไดรูจักและรวมงานกับ ศวพถ.  

  

(ศูนยประสานงานเครือขายเพื่อการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น) ในโครงการ ทวพีลงัคนพกิาร ภายใตการนํา

ทีมของ อาจารย อนุชา หนูนุน (ชายขอบ) ซ่ึงมีคนพิการหลายอําเภอในหลายอําเภอของพัทลุง ไดมีการ

สญัจร นอนน่ังประชุมเวยีนกนัท่ีบานกรรมการทุกคน เปนการประชุมแบบ"นอนคา" คือทุกคนตองนอน

คางบานท่ีไปสัญจร ในขณะน้ันกรรม 3 ทาน เปนบล็อกเกอรเขียนอยูในGotoKoow คอืาจารย ชายขอบ  

นองกามปู และนอง ฮอดีเหยาะ หลีเยาว กองเลขา ซ่ึงเขามักเลาลือเลาอาง กลาวถึงการเขียนบันทึก 

และเม่ือมีสัญญาณการสื่อสารก็เปดใหพวกเราท่ีไมสันทัด IT ไดมโีอกาสทัศนา  อาจารย ชายขอบกช็วน

ใหผูเขียนมาเขียนเร่ืองเลาลงบันทึก  ผูเขียนเปนคนชอบอานชอบเลาเปนทุนอยูแลว จึงมีความอยาก ....

อยากเขียน อยากเลา   แตติดขัดหลายประการ คือ ไมมีเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือถึงมีก็ใชไมเปน ซ่ึงเปน

อปุสรรคในการกาวขามมาเขียนในGotoKow   

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3  

ตอนเรียนPh.D ทาน ศ. ดร. จีระ หงสลดารมภ ทานใหผูเขียนทําการบาน หรือเขียนวจิารณ

หนังสอืเชน  ผานระบบของGoToKnow ในวชิาท่ีเรียนของทานอาจารย  วชิา HRD  หลังจากน้ันก็เขามา

อาน และเขียนมาจนถึงปจจุบัน เปนเหตุให เขามาอาน  เขามาเขียนจนถึงปจจุบัน คะ  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4  

ตามจริงผมรูจักGotoknowมานานครับ แตดวยใจและคิดเอาเองวา Gotoknowนากลวัมากครับ 

เพราะตองเปนอาจารย หรือเรียนจบสงูๆ เขียนแบบเปนวชิาการท่ีนาเช่ือถอื ตอนน้ัน อยากเขามาเขียน

เหมือนกนั แตสารภาพตามจริงวา “กลัว” ครับ 

  

ถารูจักจริงๆ  เม่ือหาปกอน ตอนน้ันผมสนใจเร่ือง R2R (การพฒันางานประจําสูงานวจัิย) เม่ือลองคนหา

ขอมูลทางออนไลนพบวา เจอบันทึกท่ีมีคําสําคัญ “R2R” หลายบันทึก จากหลายทานใน Gotoknow เชน 
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อาจารยกระปุม  อาจารยวจิารณ พานิช เปนตน...ผมก็ไลเรียงอานไปเร่ือยๆ และรูสึกขอบคุณจังท่ีมีคน

ใจดีแบงปนความรูและประสบการณ...จากน้ัน เกือบทุกสัปดาหก็เขามาอานเปนประจํา...ขาดไมไดครับ 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5  

ผมรูจัก Gotoknow.org โดยการแนะนําของคณุปริม....ทัดบุปผา(ดร.ปริมจิรา ทัดบุปผา) ซ่ึงนับ

ถือกันเปนพี่ชายกับนองสาว โดยเธอเปนคนแนะนําใหผมไดรูจักกับเว็บไซทน้ี 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6  

 

  

ไดไปดูงานท่ีประเทศสหราชอาณาจักร ท่ี Brook University มีการบรรยายถงึการใชบลอ็กใน

การสื่อสารกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงไดนําแนวคิดน้ีมาคนหาและศึกษาเร่ืองบล็อก และไดพบกับ 

G2k ใน Google 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7  

รูจกัจากการไปประชุม  R2R ของ  สวรส . เม่ือ 4  กอน โดยการแนะนําของ ดร.กระปุม 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

คนหาเร่ืองฟกขาว 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9 

จากคําแนะนําของพี่อาจารยทานหน่ึงท่ีเปนสมาชิกของโกทูโนวกอนหนาน้ีแลว ทานชวนใหเขา

ไปอานงานเขียนของทาน แลวบอกใหลองเลาประสบการณชีวิตความเปนอยูตางแดนใหคนในโกทูโนว

ฟงบาง 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10  

จากการแนะนําของอาจารยอาวโุส 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11  

จากการคนควาหาความรูในการทําผลงานวชิาการ คนในกเูกลิ จะพบวาเขามาเวบ็น้ีตลอด  และ

ไปพบกับเพื่อนครูท่ีมีบันทึกในG2K จึงติดตามอานคะ 

  

 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12    
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       ตอนเรียนในระดับปริญญาตรี มีความประทับใจเพื่อนคนหน่ึง   และไมไดเจอเขาอีกเลย  จึงเขากู

เกิล แลวพิมพช่ือเพื่อนคนน้ัน"วิโรจน พูลสุข" อยูในบันทึกของสมาชิกท่ีน่ี  แตจําไมไดวาท่ีไหน เพราะ ณ 

เวลาน้ัน ไมมีความรูอะไรเลย ไมทราบแมแตวา ท่ีเจอน้ันเรียกวา "บันทึก" ไมทราบดวยซํ้าวา ท่ีเห็นอยู

น้ีเราเรียกวา "เวบ็บลอ็ก"  

 สรุปวาจากประเดน็คาํถามขอที ่1 ถามวาทานรูจกั Gotoknow.org ไดอยางไร พบวาสมาชิกท่ี

ไดรับรางวัลสุดคะนึงสวนใหญ ไดรับการแนะนําจากสมาชิกท่ีเคยสมัครใน  Gotoknow.org แนะนําให

สมัครเปนสมาชิก ซ่ึงผูไดรับรางวัล 7 คนสมัครโดยการแนะนําจากผูท่ีเคยเปนสมาชิกอยูแลว อีก  5 ทาน

สมัครสมาชิกโดยการคนเจอผาน Google  

จากคาํถามขอที ่2. ทานสมัครเปนสมาชกิGotokno.org ไดอยางไร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1  

ผูเขียนรับรูถึงความเปนกันเอง ความคุนเคยกันจากภาษาท่ีเขียนโตตอบกันไปมา   website แหงน้ีใช

วาจะนาเบ่ือหรือหนักอึ้งทางดานวิชาการแตเพียงอยางเดียวไม? บอยคร้ังท่ีผูเขียนไดอานบันทึกนารัก 

หวานแหวว  มีจินตนาการท่ีสวยงามของสมาชิกในชุมชนท่ีหลาย ๆ ทานเขียนท้ิงไว   สาํนวนภาษาท่ีใช

นาอาน นารัก.. นาพูดคุยสนทนาดวย   หรือบางบทความท่ีผูเขียนไดเขาไปบางทานอาจใช ภาษาท่ีมุทะลุ

ดุดัน ตรงไปตรงมา   หรือเรียกรองบางสิ่งบางอยางจากสังคม  ขอบอกตรงวา ๆ ผูเขียนเกิดความชอบ

ความหลากหลายทางความคิดจากสังคมแหงน้ีมาก เม่ือเร่ิมคุนเคย ก็เร่ิมชอบ …  จากการเปนนักอานท่ี

ชอบอานความคิดของคน  ช่ืนชมใครบางคนในชุมชนแหงน้ี  โอโห! ทําไมเคาถึงเขียนดีจัง เขียนไดนา

อาน และชวนติดตาม ภาษาท่ีใชก็ชวนคิด   อยากแสดงความคิดเห็นบางจังเลยความสนใจท่ีจะเขาไป

เปนสมาชิกในชุมชนแหงน้ีจึงไดเร่ิมตนข้ึน 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2  

 ดวยความชอบ เห็นคนท่ีนาไววางใจ เปดเน็ต ก็จะขอใหเขาชวยเปดไปดู บันทึกของบล็อกเกอรใน

GotoKow  ในคําสําคัญท่ีมีคําวา ศวพถ.ก็ขอเขาอาน โดยเฉพาะ นองปู..ศวพถ.กลบัถงึบานกป็รารภกบั

ลูกสาววาอยากมีช่ือในGotoKnow ลูกสาวและลูกชาย ชวยกันจัดการ สมัครเมลให ท้ัง ยาฮู  ฮอตเมล

และ จีเมล  แลวสมัครสมาชิก GotoKnow ในคราวเดียวกัน ประเดิมบันทึกแรก ดวยพันธขาวพัทลุง ซ่ึง

เขียนลงในสมุดใหลูกสาวพิมพบันทึกให ทําอยูอยางน้ี20 กวาบันทึก ลูกชายเห็นแวว ซ้ือโนตบุกใหเปน

ของขวัญ จากน้ันจึงหัดเปด ปด คลําเมาดวยตนเอง เปนการเรียนรูดวยการฝกหัดท่ียังไมพรอม เปด

เคร่ืองคอมพเปนก็ทองบันทึกดวยความสุข แตยังกาวไมพนความคิดท่ีจะแลกเปลี่ยน หากเจาของบันทึก 

มีชือ่เปนภาษาองักฤษ หรือใชคาํนําหนาเปนอาจารย หรือดร.ก็จะเขาไปอานอยางเดียว...จนกระท่ังไดมี

โอกาสรวมงาน โกทูโนว ฟอร่ัมคร้ังแรกท่ีหาดใหญ ไดสนทนากับ ดร.อาจารยหลายทาน ไดรบัความ

เมตตา สนทนาแบบกันเองและไดแรง"ยอน"จากอาจารยขจิตจึงคิดกลาคุยกับหลายๆทาน  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3    
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ทาน ศ. ดร. จีระ หงสลดารมภ  ทานสอนวิธีสมัครและแนะนําใหสมัคร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4  

นอกจากผมทํางานประจําเปน “หมออนามัย”  แลว สิ่งหน่ึงท่ีรักและชอบเปนทุนเดิม คือ ชอบขีด 

เขียน ครับ เขียนบทความ เร่ืองสั้น  รอยแกว  รอยกรอง เร่ืองตลก เขียนแลวก็สงบอกอเพื่อลง ไดลง 

(เงิน) บาง ไมไดลง (เงิน) บาง ...แตก็ชอบครับ....และท่ีเปนนักเขียนจิตอาสา คอื กระทรวงสาธารณสขุ 

เขามีวารสาร “หมออนามัย” ผมก็เขียนลงครับ พี่บอกอใจดีใหลงเร่ือยๆ แตขอรับเงิน และคิดวา มี

ความสขุมากในการแบงปนการเรียนรูและประสบการณครับ  

  

เม่ือสี่ปกอน ทางวารสารหมออนามัยเชิญผมไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอหน่ึง มี

อาจารยเอก จตพุร (ทานเคยเปนหมออนามัยดวย) แนะนําพวกเราใหสมัคร Gotoknow ไว ผมก็สมัครไว 

แตไมไดเขียน เพราะคิดวากลัวกับ Gotoknow ท่ีดูย่ิงใหญมาก จนแทบจะเกินเอื้อมของผมและไมนาน 

ผมไดมีโอกาสข้ึนกรุงเทพฯ  เพื่อไปรับรางวัล R2R  เปนรางวัลย่ิงใหญท่ีตื่นเตนสําหรับผมมากมาย  แต

ท่ีตื่นเตนมากกวาน้ัน คือ ผมไดเจอทานอาจารยกระปุมดวยครับ ผมจําทานได เพราะผมเปนแฟนคลับใน

บันทึกท่ีทานเขียนใน Gotoknow  สวนทานไมตองบอกวา ทานไมรูจักผมแนนอน แตทานก็ใจดี และ

เมตตามากๆ พูดคุยกับผมดีมากๆ ครับ ....และแลวการเขียนท่ี Gotoknow ก็ยังไมไดจรดเขียนเลยสัก

บันทึก 

เวลาผานไปอีกหน่ึงป ผมโชคดี..ผมไดรางวัล R2R สองปซอน...ข้ึนมารับรางวัลอีกครับ...ปน้ี

วางแผนวา จะไปน่ังฟงอาจารยกระปุมในหองท่ีอาจารยเปนวิทยากร ...อาจารยกระปุมเปนผูหญิงตัว

เล็กๆ ท่ีทําใหผมรูสึกอยากเขียนบันทึกแรกใน Gotoknow ทําใหผมหายกังวล และเขียนบันทึกเร่ือยๆ 

ประจํา เขียนทุกวัน...เรื่องราวรอบๆ ตัวผม...เร่ืองราวภายในใจ...ตองขอบคุณทานอาจารยกระปุมท่ี

เหมือนหยดนํ้าเล็กๆ ท่ีทําใหผมมีแรงบันดาลใจในการเขียน และเปนแรงกระเพื่อมเปนวงกวางใหญแผ

กระจายๆ 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5  

  ผมสมัครเปนสมาชิกโดยมีคุณปริม...ทัดบุบผา ซ่ึงเปนสมาชิกอยูกอนแลวเปนผูแนะนําวิธีการ

สมัครเปนสมาชิก รวมถึงรูปแบบการเขียนบันทึกตางๆ ดวย 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6  

สมัครจากการลองผิดลองถูกทางอินเทอรเน็ต 
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ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7  

สมัครในงาน ประชุม R2R  ของ สวรส.  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

อาจารยแปว ผูเขียนบันทึกเร่ืองฟกขาวแนะนําใหสมัครเปนสมาชิก  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9  

ตอนน้ันเร่ิมรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับ Law of attraction ตอนแรกก็คิดจะเขามาเก็บสิ่งดีดีท่ีไดพบ

เห็นเพื่อเก็บไวเปนความรูสึกดีดี ใหคิดดี ทําดี พอเร่ิมเขียนก็ไดรับการตอบรับท่ีอบอุนจากผูคนในท่ีน่ี ทํา

ใหเร่ิมรูสึกอยากแบงปนมากข้ึน 0

  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10  

สมัครตามข้ันตอนในเวบ็ไซต 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11  

ไดศึกษาจากวิธีการ ข้ันตอนเปนสมาชิกในG2K เขาไปอานบันทึกของสมาชิก 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12  

รูเพียงวา เราตองการติดตอกับเพื่อนคนน้ี ตองการขอมูลรายละเอียดวาเขาทําอะไร อยูท่ีไหน จึง

สมัครเปนสมาชิก Gotoknow ดวยการลองผิดลองถูก  โดยเร่ิมจากใหลูกชายสมัคร อีเมลลใหกอน 

(เพราะสมัครไมเปน) เม่ือสมัครไดแลว โดยใชช่ือจริง นามสกุลจริง และใชช่ือท่ีปรากฏวา "ครูตาล"  กใ็ช

วิธี คลิกโนนน่ีไปเร่ือย ๆ เพื่อศึกษาวาท่ีน่ีเขาทําอะไรกันบาง บันทึกแรกท่ีเขียนคือ บันทึก 

  

สงสารคาํทํา

การ ปจจุบันอยูท่ี  

ครูตาล "บานภาษาไทย" ตอนน้ันมีสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นสองทาน  ครูอิงคก็เร่ิมมีความสุขแลว จึง

เขียนบันทึกตอไปเร่ือย ๆ  แรก ๆ ก็จะเปนขอความท่ีคัดลอกมาจากท่ีอื่นมากกวา และเร่ิมเรียนรูธรรม

เนียมวา เราตองไปเย่ียมเยียนคนท่ีมาเย่ียมเยียนเรา  ดวยการคลิกท่ีช่ือเขาน่ันเอง เน่ืองจากเปน "มือใหม

หัดเขียน" จึงมีหลาย ๆ อยางท่ีไปละเมิดคนอื่นเขา  เชน นําภาพเด็กนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมดีมา

ประกอบบันทึก ตอนน้ันยังไมมีความรูเร่ืองการแตงภาพ  เม่ือ นองขจิตเขาไปเห็นในบันทึก จึงทําเปน

ภาพเบลอ ๆ ให และมีบันทึกหน่ึง เปนบันทึกท่ีเขียนเกี่ยวกับโรงเรียน แลวไปละเมิดคนดังของทองถิ่น 

จึงโดน.....ตกใจมาก จึงปดบล็อกน้ัน แลวใชช่ือใหมเปน อิงจันทร ณ เรือนปนหยา  และไมกลาใชภาพ

จริงของตัวเองอยูพักใหญ 

http://www.gotoknow.org/posts/220391�
http://www.gotoknow.org/posts/220391�
http://www.gotoknow.org/posts/220391�
http://www.gotoknow.org/blog/putabaglibrary�
http://www.gotoknow.org/user/ruschadawon/profile�
http://www.gotoknow.org/user/ruschadawon/profile�
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 สรุปจากคาํถามขอที ่2 วาทานสมัครเปนสมาชิกGotokno.org ไดอยางไร พบวาผูท่ีไดรับ

รางวลัสวนใหญจํานวน 7 คนสมัครเปนสมาชิกใน Gotokno.org ตามข้ันตอนการสมัครท่ีเขียนไวใน 

Gotokno.org อีก 5 คนสมัคร Gotokno.org โดยการแนะนําของผูท่ีเปนสมาชิกอยูแลว 

จากขอคาํถาม 3.ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา (Best Practice) โดยมีแรงจูงในในการเขยีน

มาจากอะไร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1  

 

  ความท่ีเปนสมาชิกใหม ในสังคมท่ีมีผูมีความรูมากมายเชนน้ี การเร่ิมเขียน จึงไมใชสิ่งงาย  

  

อุย!เราจะเขียนอะไรดนีะ  ถึงจะมีคนอาน  คิดไปถึงขนาดน้ันเลยทีเดียว  เทาท่ีจําได….. ใหม ๆ ก็เร่ิม

จากบทกลอนอะไร ประมาณน้ี…  เพราะเขียนงาย  และคดิวาจะมีคนอานบางหรอกนะ เขียนไปเขียนมา

เร่ิมมีคนอานเพิ่มข้ึน  จําไดสมัยน้ัน  เปนความทรงจําแรก ๆ ท่ีประทับใจ   สมาชิกรุนบุกเบิกของสังคม

แหงน้ี หลาย ๆ ทานใหความเมตตา เขามาใหกําลังใจ ไมวาจะเปน อาจารยขจิต ศน.แอด ครูคิม   คุณครู

ตอย  คุณเสียงเล็กๆ  คณุปลายฟา    คุณออยควั้นชายแดนใต ครูปอม  คณุครูพรรณา ผิวเผือก   

คุณครูวรางคภรณ เน่ืองจากอวน  คุณพอลลา  ครูกานท  อาจารย was คุณปู ณ อันดามัน ครูปู คุณเบดู

อิน ครูออย แซเฮ  คุณเอก จตุพร คุณชาดา หนาตาดี   คณุมนัญญา หนาตาเฉย   คุณครูธรรมทิพย 

ฯลฯ  รวมท้ังสมาชิกท่ีมีสถานภาพการเปนสมาชิกใหม ใกลเคียงกัน เชน คุณหย่ังราก ฝากใบ(คุณคนไม

ราก) คุณศิลา   คุณเดย  คุณกานกอ กอกาน ฯลฯ   น่ีคือแรงจูงใจท่ีสําคัญทีเดียวท่ี ทําใหผูเขียน อยาก

เขียน อยากเลาบางสิ่งบางอยางของผูเขียนผานบันทึก   และสิ่งหน่ึงท่ีสําคัญคือ…ผูเขียนไดมิตรภาพท่ี

ผูเขียนรูสึกและรับรูไดจากกัลยาณมิตรในชุมชนแหงน้ีหลาย ๆ ทานท่ีท้ิงถอยคํา ตัวอักษรและภาษาไว

เปนกําลังใจใหผูเขียน ไมวา..จะเปนบางเร่ืองบางประเด็นท่ีผูเขียนเขียนผานบันทึกดวยความรูสึก

ทอแท  หมดกําลังใจ  หรือแมกระท่ังความเสียใจน่ีหรือเปลานะ ….ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหผูเขียนไดอานและได

เขียนบันทึกในแบบฉบับของผูเขียน  มาถึงทุกวันน้ี 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2  

มีแรงจูงใจจากการอาน และการจดบันทึกในสิง่ท่ีพบพาน และการเลาเร่ือง อาจารยชายขอบ 

แนะนําใหบันทึกมาแบงปน ในสิ่งท่ีบางคําเปนศัพทแสงสมัยโบราณ ท่ีนานๆจะมีคนพูด และเม่ือพูด

ออกไปแลวกต็องอธบิายความ  และในการทํางานอาสาชุมชนมีเร่ืองราวอยากบอกแตไมโอกาส หรือมี

โอกาสแตพูดไมออก จึงตองมาบอกตอในสิ่งท่ีคิดผานบันทึกในสิ่งท่ีทํา  เปนการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิด

ปญญา โดยคงเอกลักษณทางภาษาถิ่นเดิมๆในการเลาเร่ือง 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3    
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1. กอนจะเขียนจะมีการ Plotเร่ืองราว หรือออกแบบ ( Design) ไวในใจกอนท่ีจะลงมือเขียน 

บางคร้ังตองหาขอมูลมาประกอบเพื่อใหการเขียนดีอยางท่ีตองการ 

2.แรงจูงใจท่ีทาํใหอยากเขียนตอนแรกไดรบัการเสริมแรง จากทาน ศ. ดร.จีระ หงสลดารมภ  

ทานชมวาเขียนไดดี ทําใหรูสึกภูมิใจใจตนเอง  สงผลใหม่ันใจในการเขียนของตนเองมากข้ึน 

3. ภายหลงัเรียนจบวชิา HRD. แลวจากทาน ศ. ดร.จีระ หงสลดารมภ  ผูเขียนจะนําเอาเร่ืองเลา

ท่ีไดรับรางวัลจาก สรพ.  (สถาบันรับคณุภาพโรงพยาบาล) ท่ีเขียนจากผลงาน ซ่ึงไดจากการทํางานใน

องคกร แลวไดนาํเสนอในเวทีในงาน Forums HA. ในแตละป มาเขียนลงในBlog เพราะจะทําใหแนใจวา 

นาจะนํามาลงในBlogไดและดี เพราะผานเวทีการคัดเลือกระดับชาติมาแลว หรือผานการรับรองมาแลว 

เชน องคกรท่ีมีชีวิต  หรือ เร่ืองท่ีเปนนวัตกรรมสําหรับดูแลผูปวยเชนเร่ือง “ขวดนํ้ามหัศจรรยพลิกผัน

สุขภาพของผูปวยCOPD”หรือ นวตักรรมการสรางเสริมสขุภาพมารดาและ ทารก หรือ กจิกรรมดดีสีู

ชุมชน “Good Value สูชนชน” หรือ Model ในการดแูลวยัรุน หรือ Modelในการดแูล Teen Moms  

 5. นําเร่ืองท่ีทําในโครงการจากการทํางาน แลวไดรับผลลัพธดีมาเลา นํามาสื่อสารใน Blog เพื่อ

จะเปนประโยชนกับผูอาน เปนโครงการท่ีนาจะเปนประโยชนกับกลุมคนท่ีทํางานสายงานเดียวกันซ่ึงมี

บริบทเดียวกัน 

   6. การเลาเร่ืองท่ีจะกอใหเกิดประโยชนกับผูปวย เชน เทคนิคการเลิกบุหร่ี   หรือ ปฏิทินยา

สําหรับผูสูงอายุ แลวถามีผูปวยหรือญาติผูปวยเขียนมาถามหรือโทรศัพทมาถาม ซ่ึงสงผลใหผูเขียน

ภาคภูมิใจในตนเองมากย่ิงข้ึน 

 7. แรงจูงใจจากเพื่อนๆ ใหกําลังใจ ใหแรงเสริมทางบวก โดยการ เขามาทักทาย ซ่ึงเปนเสมืน

ยาบํารุงใจ มีกําลังใจในการเขียนเปนความสุขใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของสังคมน้ี  สังคม  Social Media น้ี 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4  

สําหรับผมแลวจุดเร่ิมตน ผมเขียนดวยความรัก...ความรักทําใหผมหายกลัวความย่ิงใหญของ 

Gotoknow ความรักในการเขียนทําใหลมืความกลวัไดครับ ...ความรักทําใหไมมีเคร่ืองหมายถูกและผิด 

และใจของผมท่ีผมรูวา ตองเขียนเร่ืองราวของผมจริงๆ  และตองไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น....จะทํา

ใหผมเขียนไดเร่ือยๆ ไมรูสึกเบ่ือในการเขียน  การเขียนทําใหเกิดพลังพิเศษท่ีประหลาดใหผมครับ...

สามารถทําความเขาใจตนเอง ผูอื่น และโลกไดครับ... 

  

 นอกจากน้ัน การเดินทางท่ีแสนพิเศษของผม คือ จะมีบล็อกเกอรประจํา Gotoknow เชน 

อาจารยขจิต  พี่โอ  คุณปู  อาจารยวัสยายธีครูคิม  อาจารยนุ พี่ใหญ และกัลยาณมิตรอีกหลายทาน และ
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ยังไมนับรวมอาจารยธวัชชัย และอาจารยจัน  ท่ีคอยชวยเหลือ แนะนํา ใหกําลังใจ เม่ือยอนกลับไปอาน

บันทึกแรกๆ ของผม...ผมใหผมรูวา บันทึกแรกนาอายมาก...เร่ืองราวเขียนไดอยางไง  เทคโนโลยีก็ดอย

ความสามารถ... แตก็ไดกําลังใจอยางลนหลาม 

 สิ่งน้ันเปนสิ่งสําคัญท่ีเปนแรงจูงใจ และเม่ือผมรูสึกวา Gotoknow คอื บานของผม ในฐานะคน

อาศัยมามากแลว มีกัลยาณมิตรคนใหมๆ ผมรูสึกวา เปนหนาท่ีท่ีผมตองใหสิ่งเหลาน้ัน กลับคืน เหมือน

ทุกทานท่ีเคยใหผมตลอดมา... 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5  

ผมชอบเขียนถึงสิ่งท่ีตนเองไดพบเห็นมา ท้ังเร่ืองราวของผูคน ครอบครัว ชุมชน วิถีชีวิต 

บรรยากาศ การเดนิทาง อาหารการกนิ และเร่ืองราวอืน่ๆ ท่ีตนเองประทับใจ   โดยแรงจูงใจท่ีทาํใหผม

เขียนเร่ืองเหลาน้ี ก็คือ ผมอยากจะนําเสนอเร่ืองราวท่ีดีๆ งดงาม และนาประทับใจ(ในมุมมองของผม)

เพื่อใหผูอานรับทราบและเรียนรูไปดวยกัน เพื่อรวมกันจรรโลงโลกและสังคมของเราใหงดงามและมีความ

นาอยูมากย่ิงข้ึน 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6  

จากการทํางานท่ีตนเองจะมีความคิดในการปรับปรุงอยูตลอดเวลาในแตละวันจะมีความคิด

พัฒนางาน และคิดสรางงานในหนาท่ีผูบริหาร ท่ีควรสื่อสารใหทีมงานไดรับทราบแนวคิดนโยบาย เพื่อ

ลบชองวางในการสือ่สาร 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7  

การเขียนบันทึกใน gotoknow ของตัวเองน้ี  จะมีสมุดหลายเลม  แตหลักๆ จะเขียนอยู 4 เลมคือ  

Loves best life ซ่ึงในเลมน้ีตั้งใจเขียนสิ่งท่ีตนเองคิดเขา ใจ หรือแนวทางการใชชีวิตของตนวามีแนวคิด

ในการดําเนินชีวิตอยางไร บาง  อีกเลมคือ สุขใจท่ีไดเปนพารกินสัน น้ีตองการถายทอดแนวคิดการอยู

กับโรคประจําตัวใหไดอยางมีความสุข   เลมสุกทายคือการดูแลผูปวยตองการถายทอด  เร่ืองการทํางาน

ท้ังท่ีประทับใจปญหาอุปสรรคแนวทางแกไขท่ีตนปฏิบัติ   เลมสุดทายน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับกิจกรรมยาม

วาง  ซ่ึงสวนใหญจะเปนงาน DIY ท่ีผูอานสามารถทําตามได   

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

หวงใยสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะเร่ืองอาหารท่ีทําใหเกิดโรคไดการทําใหผูอานมีความสุขได

บาง  อยากใหผูปวยมีทางเลือกในการรักษาโรคของตนเอง หรือผูอานสามารถบอกตอใหผูปวย   
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ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9  

 

  

พอเร่ิมแบงปน เร่ิมเขียนก็ทําใหรูสึกวาการเขียนน้ันคือความสุขหน่ึง การแบงปนปลุกความฝน

เกี่ยวกับการเขียนท่ีหลับใหลอยูในตัวเองใหตื่นข้ึนมาอีกคร้ัง ความสุขท่ีเกิดจากการอาน การเขียน 

ความสุขท่ีเกิดจากการทําตามความฝนในวัยเด็กท่ีอยากทํางานเกี่ยวกับตัวหนังสือ ทําใหเราอยากเขียน 

อยากอาน อยากถายทอดมากข้ึน และแนนอนการแลกเปลีย่นจากสมาชิกทําใหการเขียนน้ันสมบูรณขึน้

มากกวาเดิม 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10  

ใหความสําคัญตามลําดับตอไปน้ี 

     1. ไดสรุปเรียบเรียงความคิด  บันทึกเพื่อเก็บไวเปนหลักแหลงงายท่ีจะกลับมาคนหา 

     2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

     3 เพื่อแบงปนความรู 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11  

มาจากประสบการณและแรงบันดาลใจของสมาชิกใน G2K กระตุนใหมีความกลาเขียนกลาเลา  

  

เชน อ. แผนดิน อ. วัสวัต อ. ขจิต และพี่ๆสกุล แซเฮ  หนาหนาเฉย หนาตาดี .... 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12  

แรก ๆ กเ็ขียนเร่ืองราวตาง ๆ ในครอบครัวท่ี  

  

ลานดินกลิ่นหญา   เลาเร่ืองอยาง

ตรงไปตรงมา เปนคนเปดเผยมาก ....ณ เวลาน้ันสมาชิกท่ีนี ่จะทราบวา เราเปนครูบานนอก  เราเปนแม

หมายลูกสองนะ  ตองลําบากกับการเลี้ยงลูกตามลําพัง.... มันเหมือนกบัวา บานเราไมสมบูรณ เวลามี

ปญหาอะไร ก็ไมมีใครใหพูดดวย ใหปรึกษาดวย ลูกก็ยังเล็ก  จึงมักมาระบายท่ีน่ี ท้ังบันทึก  ท้ังอนุทิน 

ซ่ึงสัมผัสไดวา ท่ีน่ีอบอุน พี่ ๆ  เพื่อน ๆ นอง ๆ  เขาไปใหกําลังใจกันอยางลนเหลือ และท่ีสําคัญ ครูอิงค

สามารถ ดึงเพื่อนคนท่ีคนหา  มาเปนสมาชิกท่ีนีไ่ด เราเขียนบันทึก ตอบโตกนัเปน ภาษากลอน อยาง

สนุกสนานจนตอง เกบ็ความคิดเห็นเปนบันทึก และมีความสุขมาก เน่ืองจากเพื่อนเปนนักปฏิบัติธรรม  มี

เว็บไซต "ตามรอยบาทพระศาสดา" ครูอิงคจึงขอตามรอยบาทพระศาสดาบาง จึงเปด   สถานี

พระพทุธศาสนา เพราะฉะน้ันชวงปแรกในการเขียนบันทึก แรงบันดาลใจท่ีสําคัญท่ีสุด คือ  "เพื่อน" และ  

"ลกู"  

      หลัง ๆ  ลูก ๆ เร่ิมโต  แรงบันดาลใจในการเขียนจึงเปนเร่ืองของ สังคม  การทํางาน  การ

เรียนรู ความตองการของสมาชิกใน gotoknow ท่ีสําคัญคือ นักเรียนจึงเปด บานภาษาไทย  หองเรียนครู

http://www.gotoknow.org/blog/ruschadawon-namtal�
http://www.gotoknow.org/blog/eng-eng�
http://www.gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal�
http://www.gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal�
http://www.gotoknow.org/blog/ruschadawon-taltal�
http://www.gotoknow.org/blog/smallsmall�
http://www.gotoknow.org/blog/smallsmall�
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ตาล และ หองสมุดโรงเรียนบานพุตะแบก และ เน่ืองจากเปนคนชอบแตงบล็อกมาก  จึงศึกษาเร่ืองการ

เขียนโคดตาง ๆ เพื่อแตงบล็อก และมักมีสมาชิกเขามาสอบถามเสมอวา ทําอยางไร จึงตองอธิบายให

ละเอียด สวนมาจะอธิบายดวยภาพไวท่ี  สบาย สบาย สไตลองิจันทร แรงจูงใจท่ีสําคัญมากอีกอยาง

คือ "ในหลวง"  ครูอิงครักในหลวงมาก ตองการเก็บทุกอยางทุกความรูสึกเกี่ยวกับในหลวง จึงนํามา

รวบรวมไวท่ี ลานดอกไมแตมยิ้ม ณ ริมฟา  

  ชวงปดเทอม เดือนเมษายนท่ีผานมา ไดแรงบันดาลใจจาก  "สุขภาพของตนเอง"เพราะเร่ิมเขา

สูวัยทอง เลือดจะไป ลมจะมา เร่ิมหันมาสนใจดูแลตัวเอง ท้ังเร่ืองยา  เร่ืองอาหารการกิน จึงเปดบานหลัง

ใหมช่ือบาน องิจันทร เรือนยาชบาไพร 

สรุปจากคาํถามขอที ่3 ท่ีวาทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา (Best Practice) โดยมีแรงจูงในในการ

เขียนมาจากอะไร สมาชิกสวนใหญมีแรงจูงใจมาจากการเขียนในสิ่งท่ีตนเองรัก ชอบเลาเร่ืองชอบเขียน

จากการทํางานท่ีเปนประโยชน อยากแลกเปลี่ยนแบงปนกับสมาชิก  

 

จากคาํถามขอที ่4.   ทานมีเทคนิคในการเขยีนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปน

ความรูหรือประสบการณอยางไร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1  

พูดถึงเทคนิคการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ัน….  ดวยความท่ีผูเขียนไมไดเปนผูรูท่ีมากดวย

คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือประสบการณท่ีมากมายในการทํางานแตอยางใดไม   การเขียนบันทึกของผูเขียนจึง

เปนไปโดยธรรมชาติของผูเขียนเอง... รูสึกอยางไร ก็เขียนไปเชนน้ัน    

  

ท่ีสําคัญผูเขียนมองวา…การไดเขียนในสิ่งท่ีอยากเขียน ไดเลาในสิ่งท่ีอยากเลา มันเปนอะไรท่ี

งายสําหรับผูเขียน  มากกวาจะเขียนบันทึกทางวิชาการ ท่ีผูเขียนไมสันทัด (ท่ีจริงความรูของผูเขียนน้ันมี

ไมมากพอตางหากละ.. ท่ีจะเขียน  สูการเปนผูอานท่ีดีในความใครรู ของผูเขียนตอมุมมองของผูรู..ไมได) 

         เม่ือเรามีมุมมองในชีวิตของเราแบบน้ี  การไดเขียนจากมุมมองชีวิตตัวเอง  จึงเปนสิ่งสําคัญท่ี

ผูเขียนชอบท่ีจะเขียนท้ิงไวในบันทึก    ผานสังคมประเทืองปญญาแหงน้ี   

 

อะไรท่ีผานเขามาในชีวิต  แลวตกผลึกทางความคิดจากประสบการณของชีวิตแบบน้ี.... เปนสิ่งท่ีผูเขียน

ชอบเขียนมากกวาการเขียนเชิงอืน่ใด? และน่ีคือ...คําตอบของผูเขียน   ท่ีอยากใหอาจารยขจิตและ

สมาชิกในชุมชนแหงน้ีรับทราบดวยเชนกัน 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2    

http://www.gotoknow.org/blog/putabag�
http://www.gotoknow.org/blog/tamyimwan�
http://www.gotoknow.org/blog/rimfaa�
http://www.gotoknow.org/blog/rimfaa�
http://www.gotoknow.org/blog/thehousehealth�
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ในเร่ืองเทคนิค บอกไมไดวาใชเทคนิคอะไร ดวยความอยากเลา อยากบอก อยากแลกเปลี่ยน ใช

ภาษาชาวบานบอกเลา หากมีคํายอ หรือคําถิ่น หรือประโยคท่ีคาดวา นาจะไมเปนท่ีเขาใจ ก็จะใส

เชิงอรรถ อธิบายความตามท่ีเขาใจ  และจะเขาไปอานบันทึกของหลายๆทาน ก็จะแสดงความเห็นไว 

เปนการตอยอดและแลกเปลี่ยนหลายเร่ืองแลกเปลี่ยนจากทักษะและประสบการณชีวิตท่ีผานมา ดวย

ความรูจักและมักคุน คือมีโอกาสจะแวะเวียนไปในบันทึกและแวะเวียนไปคารวะถึงท่ีอาศัยในบรรดา

สมาชิกชาวGotoKnow  ดวยความเปนมิตร  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3

1) ช่ือเร่ืองควรโดนใจผูอาน สั้น กระซับรัดและทาทายตอการอยากอานทบความ 

  

2) เร่ืองตองทันสมัย ทันตอเหตุการณ  มีขอมูลเสริมย่ิงจะชวยใหนาอานและอานแลวไดประโยชนบาง  

3) วิเคราะหกลุมบุคคลท่ีเขามาอานBlog วาอยูในชวงวัยใด ภาพรวมเปนใคร  

4) ควรมีรปูภาพเสริมบาง เพราะเปนการยืนยันการเขียนบทความ หรือเร่ืองเลาของเรา รูปจะเสริมให

ผูอานเหน็ภาพไดดมีากกวาการบรรยาย เปนเสนหของการเขียนอยางหน่ึง  

5) เปนเร่ืองกิจกรรมท่ีดี และการปฏิบัติจริง เม่ือผูเขียนทํากิจกรรมแลว เปนสิ่งท่ีสรางเสริมสุขภาพ ทํา

แลวเกิดผลดีมีประโยชนตอผูอาน นาจะเสริมแรงและจูงใจในการอาน เชน เมนูชูสุขภาพ อาหารลดโรค

ลดอวน เมนูบุญ-เมนูบาป  เมนูชูนํ้านม ลดเอวลดอวน ฯลฯ จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มข้ึน 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4 

ผมเขียนจากสิ่งใกลของผม...เร่ืองราวของผม...ลกูชาย...ครอบครัว...และงานท่ีทํา สิ่งท่ีชอบ เชน 

การปลกูตนไม  R2R และการเขียนเร่ืองสั้น บทกวี....กลอนเปลาๆ ...เขียนจากเร่ืองใกลตัว เขียนจาก

ความรูสึก จะทําใหผมรูสึกวา มีความสุขครับ 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5 

ผมชอบเขียนเร่ืองราวงายๆ ท่ีไมซับซอน ไมตองคิดอะไรมาก และเนนไปทางความสนุกสนาน

หรือหรรษาเปนหลกั (เพื่อใหผูอานผอนคลายความเครียดและหัวเราะไดบาง)  บางคร้ังก็บอกเลาดวย

ภาพ โดยใหรูปภาพทําหนาท่ีบอกเลาเร่ืองราวน้ันๆ ดวยตนเอง โดยท่ีผมไมตองเขียนบรรยายอะไรมาก
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นักอน่ึง  ผมชอบเขียนงานในเชิงสรางสรรค อยากใหผูอานไดรับสาระ อานแลวสบายใจและย้ิมได   

ดังน้ัน ผมจึงเลือกท่ีจะเขียนงานออกมาในเชิงบวกตลอดมา 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6  

เขียนแบบเร่ืองเลา ท่ีใชคําท่ีใชคําแบบสละสลวย จากเร่ืองจริงและมีภาพประกอบใหดูมีสีสัน  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7  

การเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของตนเองคือการเขียนในสิ่งท่ีเปนตัวตนของเรา  ไมเลียนแบบ

หรือคัดลอกคนอื่น  ใสความรูสึกวาน่ีคือตัวเราเอง  ท้ัง การเขียนถายทอด และการเขาไปเรียนรูกับ

สมาชิก   ในความคิดเห็นน้ัน  ก็จะสงความรูสึกจริงใจความเปนตัวตนไมคลอยตามไมชักจูงผูอื่น  

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

ประสบการณของตัวเองมีประโยชนตอตัวเองแลว นําเขียนเพื่อบอกใหเกิดประโยชนตอผูอื่นได

บาง การอานหนังสือตางๆเห็นวามีประโยชน   บางคนไมไดอานไมทราบขอมูล นําเขียนบอกกลาวตอ

เพื่อใหทราบกันมากข้ึน ภาพถายท่ีเก็บภาพดวยตนเองน้ันไมวาภาพอะไร นํามาเขียนบันทึกได  เรา

เห็นเราถายภาพมาเพื่อใหบางคนท่ีไมเคยเห็นอยางเราไดเห็นดวยเปนหลักฐานวามีจริง ทําไดจริง เปน

การชวนใหอยากชม อยากทําไดตามภาพ  การไดพบผูปวยหรือการไดรับฟงการปวยจากผูอื่น

หรือพบดวยตนเองบางโรคเราทราบวาควรแนะนําอยางไร การแนะนําน้ันหรือไดรบัคาํแนะนํามา นํามา

เขียนบอกกลาวเปนบันทึกไดอีก… สิ่งธรรมชาติรอบตัวท่ีพบเห็นนํามาบอกเลาเปนบันทึกได ซ่ึง

ธรรมชาติท่ีแตละคนไดพบเห็นบางเวลาบางเร่ืองน้ันอาจไมเหมือนกัน 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9  

 

  

เร่ิมจากการเขียนในสิ่งท่ีเราสนใจ สิ่งใกลตัว สิ่งท่ีเราประสบ รูสึก สิ่งท่ีประทับใจ พอดีตอนน้ัน

เราเร่ิมมีงานอดเิรกช้ินใหมคอืการถายรูปธรรมชาต ิเราจะไปเดนิปา เดนิสวนสาธารณะกนัแทบทุก

สัปดาห ทําใหมีเร่ืองนํามาเลาไดบอย รวมไปถึงเร่ืองราวจากหนังสือท่ีอานเจอก็จะนํามาเลาสูกันฟงเปน

การฝกปรือความทรงจําอีกดวย 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10   
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ถาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  คอื หวงัความเหน็จากสมาชิกใน gotoknow: จะเขียนถงึประสบการณ

ท่ีใกลตัวคนสวนมาก และเราไมตองเปนผูเช่ียวชาญ เชน อาหาร 

       - ถาเพื่อแบงปนความรู  คือ จะเขียนลงลึกองคความรู เชน หลักการวิจัย  ความรูทางการแพทย 

ซ่ึงตองเขาใจธรรมชาตวิา การแสดงความเหน็จะไมมาก นานๆ มาที  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11  

จากการเลาท่ีมาจากประสบการณมากกวาการนําเสนอความรูทางวชิาการ / พยายามหาภาพลง

ประกอบการเลา / เลาเร่ืองในท่ีทํางาน 

  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12  

 

  

        กอนอื่นครูอิงคคิดทบทวนกอนวาใจเรา  เราเขามาท่ีน่ีเพื่ออะไร มีวิธีหาความสุขจากท่ีน่ีอยางไร

บาง ก็พบวา  สงิทีท่าํใหมคีวามสขุคอื ความงามของธรรมชาติ  ความงามดานศลิปะ 

วัฒนธรรม  ความสขุกับการสะสมภาพ เก็บคาํคมตาง ๆ  สะสมบทกลอนสรางสรรค และทายสดุ

ก็มคีวามสขุกับการแสวงหาความรู รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทานอื่น ๆ ชอบอานบันทึกท่ีอานงาย 

เชน ขนาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสมแกสายตา มีการเนนขอความสาํคญับาง  มีภาพประกอบบางพอประมาณ 

ไมชอบอานบันทึกท่ียาวเกินไป เม่ือเปนใจเราเปนเชนน้ี ก็คิดวา ใจเขา  ก็คงไมตางจาก ใจเรา มาก

นัก  เพราะท่ีน่ีสมาชิกสวนมากจะเปนวัยผูใหญ   

          การเขยีนบันทกึ ไมไดมีเทคนิคอะไรเลยคะ ถาเปนนักออกแบบก็เห็นจะเปน "สถาปนึก"  ไมใช 

"สถาปนิก" นึกอะไรก็เขยีนสิง่น้ัน ถายทอดจากใจ ไมมกีารราง หรือวางแผนใด ๆ  บางคร้ังไป

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกทานอื่น ก็จะไดแรงบันดาลใจในการเขียน  อีกประการอิงคมีตัวชวย

คือ ภาพถาย เวลาจะเขียนบันทึกก็จะใสภาพกอน แลวจะสามารถเขียนได เหมือนเดก็นักเรียน หากให

เขียนเรียงความ นักเรียนก็จะเขียนไมได   แตหากเปลีย่นเปนใหเขยีนบรรยายภาพเดก็ ๆ  ก็จะ

เขียนไดมากกวา (ครูอิงก็เหมือนเด็กนักเรียน)  

          สวนท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือใจความ  ไมวาจะเปน ขอความตาง ๆ ในการเขียนบันทึก และ 

การเขียนแสดงความคิดเห็น ใจความในการเขยีนบันทกึตองไมเสยีดสี สอเสียดใคร  หากเปนเร่ือง

สวนตัวก็ควรเปนเร่ืองของตัวเอง แตควรเปนเร่ืองท่ีเปนประโยชน เปนขอคิดใหผูอาน หากตองการเขียน

เร่ืองราวของผูอื่น ก็ควรไดรับการอนุญาตเสียกอน สวนเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นน้ัน ตองระวังเปน

พิเศษ ครูอิง จะรูสึกอายมาก ถาเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีอานแลวไมไดเกี่ยวกับเร่ืองในบันทึกท่ีอานเลย
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แมแตนอย  อีกประการบางคร้ังก็ตองเหลือบดูสักนิดวา "คอมเมนท"ท่ีเราจะตอทายเขาน้ัน เขาเขียนวา

อยางไร ตองระวังไมใหเขาคิดวาเราสอเสียดเขาได(เคยมีกรณีน้ีมากอนคะ) 

สรุปจากจากคาํถามขอที ่ 4.   ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การ

แบงปนความรูหรือประสบการณอยางไร สมาชิกสวนใหญเขียนเลาเร่ืองจากเร่ืองใกลตัวเปนเร่ืองท่ีเกิด

จากประสบการณใชช่ือเร่ืองท่ีโดนใจ สั้นกระชับ ทันสมัยมีภาพประกอบท่ีเปนกิจกรรมจากการปฏิบัติจริง

นอกจากน้ียังเปนเร่ืองงายๆไมซับซอน เนนความสนุกสนานดวย  

 

จากขอคําถามขอ 5.   ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุน

ใหสมาชิกตอยอดความรูไดอยางไร 

 ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1  

 

  

วิธีการเขียนหรือการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอดความรู

น้ัน  ผูเขียนไมอยากจะพูดเลยนะครับวา…ผูเขียนไมมีวิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีชัดเจน และพูดไดเดี๋ยว

น้ัน  แตหากยอนกลับไปดูบันทึกหลาย ๆ บันทึกท่ีผูเขียนเขียนท้ิงไว   ผูเขียนชอบขมวดปมคิดของ

ผูเขียนเอง  การขมวดสิ่งสําคัญ ๆ ท่ีอยูในใจของผูเขียนและถายทอดเปนภาษาเขียนท้ิงทายไวในแตละ

บันทึกน่ีกระมัง?  นาจะเปนประเด็นการตอยอดทางความคิดท่ีสงผลตอการเรียนรูไดบาง สําหรับผูอานท่ี

เขามาอานบันทึกของผูเขียน  ผูเขียนรูสึกเชนน้ันครับ 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2  

 

  

คิดวา เร่ืองท่ีใกลตัวเร่ืองในครอบครัว เร่ืองในชุมชน เปนเร่ืองท่ีมีสมาชิกเขามาแลกเปลี่ยนแสดง

ความเห็นกันมาก วิธีการเขียนก็จะคิดกอนวาจะเขียนอะไร เขียนใหใครอาน หรือเร่ืองท่ีเปนประเด็นรอน 

การเขียนและแสดงความคิดเห็นจะหลีกเลี่ยงประเด็นการเมือง มุงสรางสุขใหคนท่ีแวะมาอานไดมีย้ิม  มี

สขุจากการอานการแสดงความเหน็เนนสขุสาระ   

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3  

 

  

1)  มีขอคําถามท้ิงทายเพื่อใหผูอานบทความมีสวนรวมตอบ และยังเกิดการสรางความสัมพันธท่ี

ดีมีความสนิทสนม ระหวางผูเขียนบทความกับผูเขียน 
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2) ควรเร่ืองท่ีเปนปญหาทางสังคม เร่ืองท่ีสังคมใหความสนใจ หรือเร่ืองท่ีสงผลกระทบตอ

สังคมไทย หรือสังคมโลกสนใจ เปนเร่ืองท่ีเปนแบบแผนทางสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล 

ทางสังคม  

3) ควรเปนเร่ืองราวหรือเหตุการณใหมๆ ท่ีคนในสังคมสนใจเชน โรคท่ีเกิดใหม เชนโรคไขหวัด

นก H7N9 หรือ เร่ืองเหตุการณใหมๆ มีผลกระทบโดยตรงตอทุกๆ คน 

4) ควรเปนเร่ือง ท่ีผูอานจะไดรับรูถึงผลประโยชน ถึงขอมูล ขาวสารท่ีจะเปนประโยชน หรือเปน

โทษตอตัวเขา ครอบครัว ญาติ เพื่อนๆ องคกร ท่ีทํางานของเขา 

5) ควรเปนเร่ืองท่ีอานแลว มีความสนุกสนาน ทําใหเพลิดเพลิน เขามาอานแลวสบายใจ มี

ความสุขใจ พึงพอใจ อานแลวไดประโยชนท้ัง 2-3 ฝาย ท้ัง ดานวิชาการ ดาน Entertain ประมาณวา 

“ครบเคร่ืองเร่ืองในBlog GoToKnow” 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4  

 

  

สวนใหญคนใน Gotoknowจะวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดท่ีแตกตางกันไป ตรงน้ันคือเสนห

ของ Gotoknow และท่ีสําคัญผมไมเห็นใครเขียนแบบไมมีนํ้าใจ อารมณไมดี  หรือทําลายผูอื่นเลยครับ...

เม่ือเขียนและแสดงความคิดจะเปนดานบวก...เม่ือเปนแรงบวกๆ จะมีการตอยอดความรูและการแบงปน

กนัภายใน Gotoknowอยางไมสิ้นสุด และเหือดแหงครับ 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5  

 

  

การเขียนหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกจะชวยทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกอบอุน มีเพื่อน มี

กําลังใจ และมีแรงจูงใจท่ีจะเขียนเร่ืองราวดีๆ ออกมาเร่ือยๆ อยางตอเน่ืองตรงกันขามกัน หากมีการ

เขียนวิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ก็จะทําใหสมาชิกรูสึกขาดความม่ันใจ เปนทุกข ไร

เพื่อน ขาดกําลังใจ และไมมีแรงจูงใจท่ีจะเขียนเร่ืองราวใดๆ ออกมาอีก 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6  
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มีการมอบรางวัลเกียรติคุณการแลกเปลี่ยนเรียนรูดีเดนประจําเดือน และเขาไปเย่ียมเยือนให

กําลังใจแกสมาชิกท่ีบันทึกบล็อก  เปนประจํา 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7  

 

  

แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีเราคิดรูสึก  ไมชักจูงไมคลอยตาม  ติดตลกเล็กนอย 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

 

  

หากมีผูเขามาแนะนําเพิ่มจากการท่ีเขียนไวในสิ่งท่ีเราไมรูมากอนเปนการเพิ่มความรู หรือผูเขา

มาถามไวทีเ่ขาไมทราบเรากบ็อกได หรือบางอยางตางฝายตางไมทราบคาํถามน้ันทําใหเราคนควาหา

ความรูเพิ่มเพื่อบอกใหผูถามทราบเราก็ไดความรูไปดวยในสิ่งท่ีเขาถามมา…หรือบอกใหเขาคนควาเอง

ไดจากบันทึกท่ีเราทราบมากอนแลว หรือทดลองทําในเร่ืองท่ีเขียนไวในบันทึกไดเอง  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9  

 

  

การยกตัวอยางสิ่งท่ีพบเห็น การตั้งคําถามนาจะเปนการกระตุนความคิดในการตอยอดไดเปน

อยางดี 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10 

 

  

เลาสิ่งท่ีเปนรูปธรรม เลาวาเรารูสึกอยางไร แตไมตัดสินคุณคา (พยายามเลี่ยงคําวา ดี , ไมดี, 

เหมาะ, ไมเหมาะ) 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11 

 

  

พยายามเลาถึงเร่ืองราวของสมาชิกท่ีมีประสบการณนํามาเลาตอใหเกิดการเรียนรูและสาระท่ีดี

มาบอกตอ / ใหกําลังใจและสนับสนุนการเขียนบันทึกในG2K 
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ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12  

 

  

ขอน้ี ครูอิงคไมคอยมีอะคะ จะมีบางก็เวลาเห็นสมาชิกทานใดหายไปนาน ๆ ไมยอมเขียนบันทึก

ใหมเสียที แตเขาก็ยังเขาไปแลกเปลี่ยนท่ีบันทึกของครูอิงอยู  ก็จะเขาไปท่ีบันทึกลาสุด เขียนแสดงความ

คิดเห็นวา  "มารออานบันทกึใหมนะคะ" ถาเปนบันทึกของตัวเอง ก็จะใชลักษณะ ขมวดไวทายบันทึก 

แบบตั้งคําถามท่ีทาทายใหตอบ ใหคิด  ที่สําคัญ ครูอิงคชอบเขาไปแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงการ

ตอนรับสมาชกิใหม เพราะมีความรูสกึวา ตอนเราเปนสมาชิกใหม ๆ  เราตองการเชนน้ัน  

 สรุปจากคาํถามขอที ่ 5 ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อ

กระตุนใหสมาชิกตอยอดความรูไดอยางไร สมาชิกท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงใชวิธีการกระตุนใหคิดเพื่อตอ

ยอด ขอคําถามท้ิงทายเพื่อใหผูอานบทความมีสวนรวมตอบ และยังเกิดการสรางความสัมพันธท่ีดีมี

ความสนิทสนม ระหวางผูเขียนบทความกบั ผูอาน นอกจากน้ียงัเลาสิ่งท่ีเปนรูปธรรม เลาวาเรารูสึก

อยางไร แตไมตัดสินคุณคาดวย 

 

จากขอคําถามขอที่ 6.  ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือ

สมาชิกหรือไม อยางไร 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 1 

ผูเขียนรูสึกวา…ผูเขียนโชคดีเสียมากกวา ท่ีไดรับความเมตตา สงสาร จากคณะกรรมการตัดสิน

รางวัลสุดคะนึง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 ท่ีตัดสินมอบรางวัลอันทรงเกียรติน้ีใหกับผูเขียน  ท้ัง ๆ ท่ี

สังคมประเทืองปญญาแหงน้ีมีผูรู  และผูมีประสบการณชีวิตมากมายเหลือเกิน ท่ีเขียนบันทึกท้ิงไวให

สมาชิกในสังคมประเทืองปญญาแหงน้ีไดอานไดติดตามกันหากรางวัลสุดคะนึงท่ีผูเขียนไดรับในคร้ังน้ี 

สามารถเปนแรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกของสมาชิกทานอืน่ทานใดกต็าม   ผูเขียนกลับรูสึก

ขอบพระคุณ ท่ีทานไดเห็นคุณคาในของบันทึกนอย ๆ ท่ีผูเขียนเขียนดวยใจ   ดวยความรูสึกนึกคิดของ

ผูเขียน ผานสังคมประเทืองปญญาแหงน้ี   

  

แคน้ี….ผูเขียนก็รูสึกเปนเกียรติมากพอแลว ท่ีทานกรุณาสละเวลามาอาน มาเย่ียมชม ฝากขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็น และท่ีสําคัญคือ... การสงมอบกําลังใจใหกับผูเขียน 

เพราะน่ีคอื.... รางวัลอันทรงเกียรติในชีวิตของผูเขียนท่ีมองมีคาในความรูสึก.....  แกวแหวนเงินทองหรือ

ของมีคาอื่นใดก็มิอาจเทียมได 
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ผูเขียนขอขอบพระคุณสังคมประเทืองปญญาแหงน้ีอีกคร้ัง ท่ีใหโอกาสผูเขียนไดทําในสิ่งท่ีผูเขียนรักเปน

ชีวิตจิตใจท้ังการอานและการเขียน คุณงามความดีของบันทึกน้ี… หากมี  ผูเขียนขอมอบตอบแทนสงัคม

แหงน้ีเชนกัน 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 2  

 

  

รางวัลสุดคะนึงถือเปนเกียรติยศของคนเขียนบันทึก แตคิดวาสําหรับตนเองไมมีผล อะไร 

มากนัก ในการเขียน ท่ีผานมามักติดโผรางวัลหลายคร้ังหลายหน ก็ไมไดคิดอะไร ยังคงทําหนาบอกเลา

อยางสมํ่าเสมอตลอดมา  เพราะมีความสุขท่ีไดเขียน ไมใชสุขท่ีไดรางวัล ถึงจะไดหรือไมไดรางวัลก็ไมผล

อะไรมากนัก  สําหรับตนเอง สําหรับสมาชิกมีผลตอการเขียนหรือไม คงตอบยาก แตจากการสังเกต คน

ท่ีไดรางวัลสุดคะนึงท่ียังคงใชบริการGotoKnow  มีไมมากนัก  แตหากถามวาการเขียนบันทึกมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงตนเองอยางไร  อันน้ีชัดมากในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ท้ังความคิดในการดําเนินชีวิต

ตนเอง  และการ ปฏิบตัิตอผูคนรอบขาง  เปนป ฏิสัมพันธท่ีดี  มีความคิดในการใหอภัย ไมดวนตัดสินใจ 

เย็น สวาง เย็นมากข้ึน....เปนผลมาจากการเขียนบันทึกในGotoKnow    

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 3  

 

  

1) มีผลมากตอตัวเอง(ผูเขียน) เพราะทุกคร้ังท่ีจะเขียนตองระวังการเขียนมากข้ึนกวาเดิม  

2) การเขียนทุกๆคร้ังตองคิด  คิด คิดอยางรอบครอบ เพื่อใหการเขียนน้ัน เกิดผลกระทบใน

ทางบวกมากข้ึน  

3)การเขียนทุกๆ คร้ังเกิดประโยชนตอผูอาน มิใชเขียนเพราะอยากระบาย เพื่อใหไดเขียน  

4)  การเขียนทุกคร้ังควรใหเกิด “การแลกเปลีย่นเรียนรู  เกิดการรับรู  รับทราบสิ่งใหมๆ หรือ 

เร่ืองเกาแตมีการพัฒนาข้ึน ตอยอดข้ึน  หรือ ทําใหผูเขามาอานไดรับรูท่ีเปนองคความรูใหมๆ สิ่งท่ีมีใน

พื้นท่ี ในชุมชน ในสังคม หรือตามบริบทของเรา 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 4

 

  

สาํหรับผมสารภาพตามตรงวา รางวลัไมมีผลตอการเขียน บอกจากใจเลยวา “ไม” เพราะผมเขา

มา เพราะรักในการเขียน และเขียนใน Gotoknow แลว ผมมีความสขุและอบอุน สารภาพอกีครับวา 
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เน่ืองจากผมคุนเคยกับคนในGotoknow และผมก็เคยไปเย่ียมและคุยกันเหมือนเพื่อนที่สนิทมานาน...ผม

ชอบใบประกาศรางวัลมากครับ ดูย่ิงใหญและสวยมากครับ...สวนชอดอกไมผมยังไมไดรับครับ ตองขอ

โทษคุณชลัญธรมากๆ ครับ เพราะผมไมมีโอกาสไดตอนรับผูเชิญชอดอกไม...สวนเงินรางวัลท่ีไดผมเอา

ไปทําบุญ และเขาไปอานผูท่ีไดรางวัล  แทบทุกคนจะเอาเงินรางวัลไปทําบุญครับ ผมเช่ือแนวา ทุกทาน

ลวนเปนผูมีหัวใจจิตอาสา รักการเรียนรู และชอบการแบงปนกับครับ  

 ผมในฐานะท่ีไดรางวัล รูสึกเปนหน้ีบุญคุณ Gotoknow ดวยซํ้าครับ ผมอยากทําให Gotoknow 

ของผมเบงบานเร่ือยๆ ท้ังสาระนารู ทุกดานจะอยูใน Gotoknow ผม พี่เปล และทานวอญา เคยคุยกัน

เหมือนกนัวา เราจะทําอะไรดเีพือ่ตอบแทน Gotoknow  ท่ีใหรางวลัพวกเรามาก 

ขอกลับลําตอนสุดทาย...รางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม มีแนนอนครับ...

ทําใหผมอยากเขียนเร่ือยๆ และแบงปนคนอื่นเร่ือยๆ ...และคิดวา ...สมาชิกทานอื่นคงมีความคิดไมตาง

จากผมครับ ...I Love To Go...GotoKnow>>> ครับ 

 ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 5  

 

  

ความจริงแลว ผมเขียนงานหรือบันทึกตางๆ ดวยใจรักและอยากจะเขียน เพราะคิดวาเร่ืองราว

น้ันๆ นาจะมีประโยชนแกผูอานอยูบาง โดยไมไดสนใจวาจะไดรับหรือไมไดรับรางวัลใดๆ เลยแตคร้ัน

เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณามอบรางวัลสุดคะนึงใหผมแลว ผมก็รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงท่ี

ไดรับรางวัลน้ี และถือวารางวัลน้ีเปนรางวัลแรกในชีวิตของผม  โดยรางวัลน้ีเปนแรงจูงใจท่ีย่ิงใหญท่ีจะ

ทําใหผมตองพัฒนาตนเองและขยันเขียนบันทึกใหมีความตอเน่ืองมากย่ิงๆ ข้ึน 

ท้ังน้ี รางวัลสุดคะนึงยังเปนแรงจูงใจท่ีย่ิงใหญท่ีจะทําใหสมาชิกมีการพัฒนาตนเอง มีการเขียน

บันทึกอยางตอเน่ือง และเขารวมเรียนรูกับเครือขายมากข้ึน  โดยหวังวาสักวันหน่ึงตนเองคงจะมีโอกาส

ไดรับรางวัลสุดคะนึงเหมือนสมาชิกทานอื่นบาง 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 6 

 

  

รางวัลสุดคะนึงมีผลใหเกิดกําลังใจตอการเขียนของตนเอง ท่ีสะสมความพยายามในการเขียน

แลกเปลี่ยนเรียนรูมาตอเน่ืองหลายป เปนท่ีนาภูมิใจ  และชวยใหสมาชิกทานอื่นไดมุงม่ันตอไปไดเชนกัน 
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ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 7 

 

  

สาํหรับสมาชิกไมทราบคะแตตนเองน่ีคดิวาไมมีผล  เพราะการมาเขียนในบลอ็กน้ี คอืเราอยาก

ถายทอด  อยากแลกเปลี่ยนไมไดคิดวาจะมาเขียนเพื่อใหคนอานบอกวาเราเขียนดีวาคนอื่น  เพราะ

คนเรามีความถนัดท่ีแตกตางกนัการทํางานตางกนัคะ   

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 8  

 

  

ตอตนเอง : มีความภูมิใจวาสิ่งท่ีเขียนน้ันเกิดประโยชนไดจริงตอผูอื่น ทําใหไดกําลังใจท่ีจะ

เขียนบันทึกไดมากข้ึน 

สาํหรับสมาชกิ : ความรูท่ีสมาชิกแตละคนตองการทราบไมเหมือนกัน คาดหวังไมไดวาจะมีใคร

มาอานเพิ่มมากข้ึนในขอมูลท่ีเราเขียนทุกบันทึก บางคนทราบก็เพียงเขามาแสดงความยินดีเทาน้ันก็

ผานไป เพราะผูเขียนบล็อกท่ีไดรางวัลมีแนวเขียนเฉพาะน้ันเปนเร่ืองท่ีสมาชิกบางคนไมไดสนใจ ก็ไมมี

การติดตามบันทึกของผูไดรับรางวัล   

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 9  

 

  

ทําใหรูสึกวาตองพยายามแบงเวลามาแบงปนเร่ืองราวสําหรับคนอื่นใหบอยข้ึน แมบางคร้ังจะหา

เวลาไมคอยได แตก็จะพยายามคะ สวนการเขียนของตัวเอง ความสุขท่ีไดเขียนคือรางวัลท่ีเย่ียมยอดคะ  

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 10  

 

  

ชวยใหกําลังใจ  สราง Credential แก Blogger มากข้ึน 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 11  

 

  



41 
 

มีผลดานกาํลงัใจในการเขามาแลกเปลีย่นเรียนรู/ พยายามจะเขียนบันทึกท่ีเกิดจาก

ประสบการณใหไดมากท่ีสุด/รางวัลสุดคะนึงเปนรางวัลท่ีมีเกียรติสําหรับบลอ็กเกอรทุกคนคะ 

ผูไดรับรางวัลสุดคะนึงคนที่ 12  

 

  

         สามอยางท่ีเปนกําลังใจ เปนแรงผลักดันในการเขียนของสมาชิก คือ  ดอกไมกําลังใจจํานวน

ผูอาน  และการแสดงความคิดเห็น  สําหรับครูอิงแลว จํานวนผูอาน สําคัญกวาอยางอื่นคะ ถาเขาแสดง

ความคิดเห็นดวยย่ิงเปนการดี อยางนอยก็ เอาหนะ....เขาคงอานบาง แมจะแบบหยาบ ๆ  ก็เถอะ   

        สําหรับครูอิงคแลว รางวัลสุดคะนึงไมใชแรงบันดาลใจท่ีสําคัญท่ีสุด  เงื่อนไขสําคัญวาเดือนไหน

เขียนบันทึกมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับเวลา และ ภาระงาน  รางวัลสุดคะนึงมีมานานแลว แตครูอิงคเพิ่ง

ไดรางวัลในเดือนเมษายน เปนเพราะวา เดือนเมษายนเปนชวงปดเทอม  จึงสามารถเขียนบันทึกไดเยอะ 

เพราะเปน  ชวงท่ีผอนคลาย หลดุพนจากกรอบแหงเวลา หรือภาระงานท่ีเปนบวงพนัธนาการ  

        วันกอนไดอานบันทึกของทานวอญา  ท่ีเปนการบานของนองขจิตเหมือนกัน  ทานพี่วอญา ตัดพอ

วา ผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึง หลายคนหางหาย ไมคอยเขามาใชบริการท่ีน่ี  ครูอิงคก็เห็นดวยกับทาน

วอญานะคะ  แตในกรณีของครูอิงค  หากตองหางหายไปบางในชวงเปดภาคเรียน ก็ขอใหสมาชิกไดรับรู

วา เปนเพราะภาระงาน  แตกจ็ะพยายามเขามาเขียนบันทึกบอย ๆ คะ  

 สรุปจากขอคําถามขอที่ 6.  ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือ

สมาชิกหรือไม อยางไร   ผูไดรับรางวัลสวนใหญเห็นวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเอง มีผล

ดานกําลังใจทําใหอยากแลกเปลี่ยนหรือบันทึกความรูตางๆมากข้ึน นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นวาในการ

เขียนเพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู  เกิดการรับรู  รับทราบสิ่งใหมๆ หรือ เร่ืองเกาแตมีการพัฒนาข้ึน ตอ

ยอดข้ึน  ทําใหผูเขามาอานไดรับรูท่ีเปนองคความรูใหมๆ สิ่งท่ีมีในพื้นท่ี ในชุมชน ในสังคม หรือตาม

บริบทของตนเอง  

6. ขอเสนอแนะ 

1. งานวิจัยการใหรางวัลสุดคะนึงคร้ังน้ีมีขอจํากัดในเร่ืองของขอมูลเชิงปริมาณ  

เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาผูไดรับรางวัลกลุมเล็กเพียง 12 คน 

 2. ควรมีงานวิจัยเพื่อศึกษารายกรณีเพื่อศึกษาติดตามผลของผูท่ีไดรับรางวัลสุดคะนึงตอไปใน

อนาคต 
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ภาคผนวก 

โครงการการพฒันางานวิจยัจากการดาํเนินงาน  

รางวัลชุมชนออนไลนเพื่อการจัดการความรูสุขภาวะ  Gotoknow.org 

แบบสอบถามผูไดรับรางวัลสุดคะนึง 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลผูไดรับรางวัลสุดคะนึงตามโครงการการพัฒนางานวิจัย

จากการดาํเนินงานรางวลัชุมชนออนไลนเพือ่การจัดการความรูสขุภาวะGotoknow.org 

วัตถุประสงค 

แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนคอื 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูไดรับรางวัล 

ตอนที่ 2

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูไดรับรางวัล(โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบท่ีตรงกับ 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

              ความเปนจริง) 

1. เพศ         ……ชาย    ……หญิง 

 

2. อายุ    ……ต่ํากวา 20 ป  …….20ป-30ป    

              …….31ป-40ป     …….41ป-50ป 

               …….51ป-60 ป ……61 ปข้ึนไป  

 

3. วฒุกิารศกึษา …..ประถมศกึษา ……มัธยมศึกษา 

…..ประกาศนียบัตร ……ปริญญาตรี 

…..ปริญญาโท        …….ปริญญาเอก 

…..อื่น(ระบุ)………………………….. 

 

ตอนที่ 2  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ(โปรดกรุณาเขียนใหละเอียด) 
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1. ทานรูจัก Gotoknow.org ไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. ทานสมัครเปนสมาชิก Gotoknow.org ไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

3. ทานมีวิธีการเขียนเร่ืองเลา(Best Practice) โดยมีแรงจูงใจในการเขียนมาจากอะไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ทานมีเทคนิคในการเขียนเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู การแบงปนความรูหรือประสบการณ

อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. ทานคิดวาทานมีวิธีการเขียนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนใหสมาชิกตอยอดความรูได

อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. ทานคิดวารางวัลสุดคะนึงมีผลตอการเขียนของตนเองหรือสมาชิกหรือไม อยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

ขอบคุณมากครับที่กรุณาตอบขอมูล 
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