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นายธเนศ  เกษรสิริธร: การจดัการความรู้แหล่งเรียนรู้กรณีพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และ

สถานศึกษาใกลเ้คียง. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์. 218 หนา้.                                                        

                     วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางในการจดัการแหล่งเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงสองแห่ง  ดว้ยความเป็นมาของทอ้งถ่ินท่ีมี

ความสาํคญั และมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ประกอบกบัพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัตอ้งการท่ีจะให้

ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มาเรียนรู้ ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าวประสบความสาํเร็จ คือการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยการมีส่วนร่วม

ท่ีเกิดข้ึนตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความยัง่ยนื ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่พระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั และโรงเรียนใกลเ้คียงทั้งสองแห่งต่างเลง็เห็น

ประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ร่วมกนั และพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน  ซ่ึงจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาก็ประสบกบัปัญหาดา้นต่างๆจึงทาํใหก้ารดาํเนินงานร่วมกนัท่ี

ผา่นมายงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษาหาวิธีการ และกาํหนดแนวทางเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม และทฤษฏีการจดัการความรู้เขา้มาร่วมกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงนาํไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอยา่งจริงจงัมีประสิทธิภาพ และเกิด

ความต่อเน่ือง งานการศึกษาน้ียงัมุ่งสร้างเคร่ืองมือทีใชส้ร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จาก

กรณีศึกษาดงักล่าว โดยใชชุ้ดขอ้มูลความรู้ท่ีพระราชนิเวศนม์ฤคทายวนัไดร้วบรวมไว ้ซ่ึงเป็นประโยชน์

กบันกัเรียน และเยาวชนในทอ้งถ่ิน อยา่งไรกต็ามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามีบทบาทส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอนซ่ึงจะเป็นการร่วมกนัปฏิบติั และเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อพฒันาต่อไป 
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The Thesis is for the study of learning center management process with 

participate from stakeholder, Mrigadayawan palace and neighboring schools. Because 
of the history of this region are precedence, support with Mrigadayawan palace desire 
to be a living learning center, give an opportunity for student to access their 
experience. The most important factor that will make this operation successful is 
participation from stakeholder. However the participation should be efficiency 
sustainability and benefit for participants. 

The result of the study signifies that Mrigadayawan palace and 
neighboring schools farseeing benefit from participating with knowledge 
management participation and prepare for join with operation. Preceding the 
operation  to experience with problems from any fields cause unsuccessful. See also 
the researcher intend study for search the approach and decide method for solving any 
problems, By apply basically The Participation process and The Knowledge 
management theory. Bring about to seriously participation from participant and 
efficient with continuous. This study intend produce implement for create 
participation in this case, By use knowledge data from Mrigadayawan palace that is 
valuable for students and local youths, However the participant should be participate 
in all process . 
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กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และให้
คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูว้จิยั รวมทั้งศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. พิสิฐ เจริญวงศ ์ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย ์สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีกรุณาให้
คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณเกลา้มาศ ยปิอินซอย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมูลนิธิพระราช

นิเวศน์มฤคทายวนั ท่ีกรุณาช่วยเหลือ และใหค้าํแนะนาํแก่ผูว้ิจยัเสมอมา ขอขอบพระคุณอาจารย ์

พินิจ พราหมณ์แกว้ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 หว้ยทรายเหนือ(ราชวิทยตุาคาร) ท่ีไดก้รุณา

อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูว้ิจยัเป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะ

ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานการศึกษาน้ี ขอขอบพระคุณอาจารยบ์งัอร พกุสุข ผูอ้าํนวยการ 

โรงเรียนเทศบาล 2 วดัไทรยอ้ย(ญาณธรรมสมัฤทธ์ิ) และคณะครูอาจารยจ์ากโรงเรียนทั้งสองแห่ง 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการสาํนกังานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัทุกท่าน 

ท่ีไดก้รุณาช่วยเหลือผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีส่วนช่วยใหก้าร

ดาํเนินงานต่างๆเป็นไปอยา่งสะดวก 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ และเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัผูว้ิจยั

เสมอมา รวมถึงเพื่อนๆ และนอ้งๆ ทุกคนท่ีคอยถามไถ่เป็นกาํลงัใจใหโ้ดยตลอด 
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