องคความรูที่ซอนอยูในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสําคัญ
เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรางเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยเงินบริจาคของ
คณะศิษยเกาโรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา วิท ยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏ นครราชสีม า
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเรือนโคราชหลังนี้ไดชะลอ (รื้อและยาย) มาจากอําเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุถึง 111 ป มีลักษณะโดดเดนแตกตางจากเรือนทั่วไป (เรือนมี 2 จั่ว แตมี
พื้นที่ใชสอยเทียบเทาเรือน 3 จั่ว) มีการสอดประสานชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกันเปนองคอาคารไดอยาง
แข็งแรง มั่นคง สะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพและปญญาสรางสรรคของชางทองถิ่นโคราชที่มีความริเริ่ม
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสราง แตกตางอยางเปนเอกลักษณ ทําหนาที่เปนขอมูลสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและเปนแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาของทองถิ่นชาวโคราชสืบไป
ซึ่งการดําเนินงานในระยะของการกอสรางไดเสร็จสิ้นแลว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมี
แผนในการดําเนินการลําดับตอไป คือ การนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับเรือนโคราชดวย
เทคนิคตางๆ อยางมีสุนทรียภาพ อาทิ การบรรยายทางวิชาการ การจัดทําเอกสารทางวิชาการ การ
ประชาสัมพันธ หรือกระบวนการอื่นๆ ดังนั้นจึงมาสูการลงความเห็นรวมกันวาในปงบประมาณ 2560
จะไดดําเนินการจัดการความรูในเรื่อง “องคความรูที่ซอนอยูในเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” เพื่อระดมองคความรูสูโครงสรางเนื้อหาหลักประกอบการนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการ
ของเรือนโคราชตางๆ และกระตุนใหบุคลากรรูจักกับเรือนโคราชในขั้นพื้นฐานไดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ค น หาองค ค วามรู ใ นด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื อ นโคราช มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา สําหรับใชเปนตนทุนในการผลิตเอกสาร สื่อ นิทรรศการ หรือเทคนิคการนําเสนอเนื้อหา
รูปแบบอื่นๆ และกระตุนใหบุคลากรรูจักกับเรือนโคราชในขั้นพื้นฐานไดมากยิ่งขึ้น

3. ผูใชความรู
3.1 บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.2 ผูมาเยี่ยมชมเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กระบวนการ
การดําเนินงานการจัดการความรู ใชกระบวนการจัดการความรูของ กพร. จํานวน 7 ขั้นตอน
มีการดําเนินงานดังนี้
4.1 การบงชี้ความรู
การดําเนินงานการจัดการความรู มีก ลุม เปาหมายหลั ก คื อ บุคลากรสํา นัก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมทุก คน จึง ได รว มกัน สรา งกลไกในการดํา เนิน งาน โดยผูบ ริห ารของสํา นัก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีนายธนัช แววฉิมพลีสกุล เปนหัวหนาทีมการจัดการ
ความรู โดยในสวนของบุคลากรทุกคนเปนคณะกรรมการดําเนินงานโดยไดแบงหนาที่ในแตละฝายตาม
ความสนใจ และมอบหมายใหนายชุตินันท ทองคํา เปนเลขานุการ
จากนั้นจึงประชุมระดมความคิดเห็นถึงความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน โดยมีความเห็น
รวมกันในการขยายงาน ในสวนของพิพิธภัณฑฯ สืบเนื่องจากที่คณะศิษยเกาฯ มอบเรือนโคราชให
มหาวิทยาลัยโดยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูดูแล เพื่อใหเรือนโคราชเกิดประโยชนสูงสุดจึงได
ดําเนินการกําหนดเปนประเด็น ในการจัดการความรู คือ "องคความรูที่อยูในเรือนโคราช"

4.2 การสรางและการแสวงหาองคความรู
คณะกรรมการจัดการความรู ไดเนนกระบวนการสรางและแสวงหาองคความรู เพื่อเปนการ
สรางประสบการณใหกับบุคลากรของสํานักศิลปะฯ จึงไดออกแบบกิจกรรมออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
4.2.1 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการสรางและแสวงหาความรู โดย
ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมและแบงหนาที่อยางไมเปนทางการ สรางการพูดคุยดวยบรรยากาศที่ไม
เครงเครียด โดยผลจากการพูดคุย ไดแนวทางในการระดมขอคําถามจากผูเ ยี่ยมชม และจะไดกําหนด
วันในการทํา Mind Map เพื่อวิเคราะหประเภทของขอคําถามในภายหลัง

4.2.2 การแสวงหาองคความรูจ ากผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑ จากสถาบันพิพิธภัณฑการ
เรี ยนรูแ หง ชาติ ใหคํ า แนะนํ าเกี่ ยวกับ เทคนิค การจั ด แสดงในเรือ นโคราชและการอนุ รัก ษวั ต ถุ
พิพิธภัณฑ (23-24 มีนามคม 2560)

4.2.3 การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge)
ในแหลง เรียนรูที่มีลัก ษณะคลายคลึงกัน ณ หองไทยนิทัศนและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งไดพูดคุยกับผูบริหารและเจาที่ที่ดูแลโดยตรงเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ทํางานระหวางกัน เกิดเครือขายที่สามารถปรึกษาระหวางหนวยงานไดในอนาคต

4.2.4 องคความรูที่อยูในรูปแบบเอกสาร (Explicit Knowledge) เลมหลัก คือ เรือนโคราช
พ.ศ. 2559 เขียนโดย ศิษยเกาโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ่งเปนคณะผูทํางานระดมทุนและจัดสรางเรือนโคราชหลังนี้

4.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ
นําขอคําถามที่ผูชมไดส อบถาม มาจัดใหเ ปนระบบ โดยใช Mind Map เปนเครื่องมือ
นําเสนอในรูป ของราง Mind Map และร างรูปแบบตารางคําถาม-คําตอบ ซึ่งสามารถนําเสนอใน
รูปแบบ Info Graphic ไดในภายหลังเนื่องจากกระบวนการนี้ใชเวลาในการจัดทํา

4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
เมื่อจัดทํา Mind Map ที่ใชคอมพิวเตอรหรือวาดดวยมือใหมีสีสันสวยงาม อานเขาใจไดงาย
ขึ้น และทําตารางคําถาม-คําตอบเสร็จเรียบรอย ดําเนินการนําเสนอตอบุคลากรสายสนับสนุน และ
ผูบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

4.5 การสรางการเขาถึงความรู
1 . นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ผ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ไ ด แก www.koratmuseum.com แล ะ
www.koratculture.com
2. ทดลองจัดทํานิทรรศการฉบับชั่วคราว และสังเกตพฤติกรรมของผูชมวามีความสนองตอบ
ตอนิทรรศการอยางไร และใหนําผลกลับไปปรับปรุงอีกครั้ง
3. จัดทํา Postcard อธิบายรายละเอียดเรือนโคราชในฉบับยอ เพื่อใหเขาใจงาย

4.6 การแบงปนและการแลกเปลี่ยน
1. มีการฝกบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในการตอนรับผูมาเยี่ยมชมเรือนโคราช
กลุมทั่วไป โดยผูปฏิบัติงานหลักรายงานผลการสังเกตพฤติกรรม และอธิบายรายละเอียดเติมซ้ําๆ
2. มีการรวมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณที่ไดพบนําไปสูการปรับปรุงการทํางาน
รวมถึงประสบการณในการทําการจัดการความรูในครั้งนี้

4.7 การเรียนรู
- กระบวนการเรียนรูยังคงเนนการพูดคุยหลังจากการตอนรับผูชมเรือนโคราชอยูเสมอ เนน
การเรียนรูที่จะเกิดขึ้นจากการสังเกต การใสใจในรายละเอียด กอใหเกิดผลทางออม คือ จิตสาธารณะ
ที่จะเกิดจากการไดพูดไดคุย
- ในสวนของนิทรรศการออนไลน ยังคงตองปรับปรุงขอมูลใหมีความครอบคลุม สนองตอ
ความตองการอยูเสมอ โดยขยายมิติไปในการสรางจุดแข็งในดานวิชาการของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
เปนแหลงที่อํานวยความสะดวกตอผูสนใจในเรือนโคราชที่จะไดมาคนควาในระบบออนไลนไดสะดวก
ยิ่ง ขึ้น เพื่อสรา งการรับ รู นํามาสูก ารเกิดผูชมหนาใหมที่จ ะหมุ นเวียนเขามาชมพิพิธภั ณฑเ มือ ง
นครราชสีมา และเรือนโคราช
5. ผลลัพธที่ได
องคความรูหรือผลลัพธที่ไดจากการจัดการความรู เรื่อง “องคความรูที่ซอนอยูในเรือนโคราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” โดยไดประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) ขอมูลเรือนเกา ณ อําเภอคง 2)
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทโคราช 3) การระดมทุนของคณะศิษยเกา ฯ ในการจัดสรางเรือน
โคราช 4) การดําเนินการชะลอ-ปรุงเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5) ความรูพื้นฐานดาน
โครงสราง-สถาปตยกรรมในเรือนโคราช 7) วัตถุประกอบเรือน 8) การบริหารจัดการเรือนโคราช และ
อนาคตของเรือนโคราช จากนั้นจึงไดรวบรวมและจัดทําเปนผลลัพธใน 2 มิติคือ
1) จัดทํา webpage ใน www.koratmuseum.com เพื่อบริการแกผูเยี่ยมชมทั่วไป
2) จัดทําตารางวิเคราะหคําถาม-คําตอบที่ผูชมถามซ้ําๆ (Q&A) และจัดทําเปน Postcard
เพื่อใหเขาใจงาย
6.ปจจัยสูความสําคัญ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
- พูดคุยกันอยางไมเ ปนทางการ ในบรรยากาศที่ไม เ ครง เครียด ไม เ พิ่ม ภาระงานหลั ก
แตมุงแกปญหาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
- กระตุนใหเปดรับสิ่งใหม รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานที่ตัวเองไมรูหรือไมไดปฏิบัติงาน
- มีการแสวงหาองคความรูที่เผยแพรบนสื่ออินเทอรเน็ต
- มีการศึกษาดูงาน ณ องคกรที่มีขนาดและบริบทคลายคลึงกัน โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผู
มีประสบการณตรง
- มีการดําเนินงานจริง เพื่อใหไดองคความรูควบคูกับการไดงานไปพรอมๆ กัน เมื่อเกิดขอ
สงสัยก็จะเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางการปฏิบัติงานไดทันที นํามาสูแนวทางการปรับปรุงการ
ทํางานที่เหมาะสม
- จะตองบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ขององคกรได เกิดประโยชนในหลายมิติ

7. การใชประโยชน
องคความรูหรือผลลัพธที่ไดจากการจัดการความรู เรื่อง องคความรูที่ซอนอยูในเรือนโคราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะเปนการรวมขอคําถาม ขอสงสัย จากผูชมหลายกลุมเพื่อนํามา
สรางเอกสารที่รวบรวมคําตอบที่ถูกจัดเรียงเปนหมวดหมู และตอบขอสงสัยโดยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ
ของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ มาเป น แนวทางในการผลิ ต สื่ อ ชนิ ด ต า งๆ อาทิ 1) สื่ อ
ประชาสัม พันธ 2) สื่อการเรียนรู 3) นิทรรศการ 4) เอกสารทางวิชาการ 5) เทคนิคการนําเสนอ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อสง เสริม การเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ สวนประโยชนของบุคลากรสํานัก ศิล ปะและ
วัฒนธรรมจะทําใหไดรูจักและเขาในรายละเอียดของเรือนโคราชไดเพิ่มขึ้น และจะสามารถทํางาน
ทดแทนกันไดในการบริการแกผูมาเยี่ยมเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนําความรูไปใช
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดนําความรูที่ไดมาใชในการสรางโครงสรางเนื้อหาในการผลิตสื่อ
ชนิดตางๆ จากการประเมินผลโดยการสังเกต พบวา การดําเนินการจัดการความรูโดยการแสวงหา
ความรูจากภายนอกในการไปศึกษาดูงาน ทําใหไดเปลี่ยนบรรยากาศทํางาน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น และไดมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการตอนรับผูมาเยี่ยมชมเรือนโคราช ไดแสดงถึงความ
สามัคคี ชวยเหลือกันอยางเต็มที่ ในทุก ขั้นตอน และสง ผลทางออมที่ทํา ใหบุคลากรกลาคิด กลา
แสดงออก และมุงปฏิบัติงานเพื่อความเปนเลิศขององคกรในดานอื่นๆ อีกดวย
- ตัวอยางผลการนําขอมูลที่เผยแพรไวบน www.koratmuseum.com/bankorat.html
มีผูนําไปประกอบการสรางเรือนแบบโคราช (ที่มา : https://pantip.com/topic/36853656)

9. แหลงอางอิง หรือบุคคลอางอิง
- หนังสือเรือนโคราช พ.ศ. 2559 โดย คณะศิษยเกา โรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครูสถาบัน
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- เรือนโคราช (เรือนพอคง) "เรือนแหงความดี ความจริง ความงาม ความสุข และความพอดี
พอเพียงแบบวิถีโคราช โดย ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิชย
10. ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล :
ตําแหนงปจจุบัน :
ประวัติการศึกษา :

อีเมลล :
หมายเลขโทรศัพท :

นายชุตินันท ทองคํา
หัวหนากลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
sawadeegan@msn.com
044 – 009009 ตอ 1013 โทรศัพทมือถือ 083 – 129 9983

