
 

 

 
 
 
 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 

 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ                             
คุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นท่ีบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์                      

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

Local Development Project to Solve Poverty and Enhance                       
Quality of Life of People, Ban Pornsawan, Moo 8, Khao Chakan,                 

Sa Kaeo, Thailand 
 
 

อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. ประพรรธน์ พละชีวะ    คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. กาญจนา เวชบรรพต คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล   คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ   คณะครุศาสตร์ 

 
 

 

รายงานฉบับน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 



 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 

 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ                               

คุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นท่ีบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์                                                       

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

Local Development Project to Solve Poverty and Enhance                       

Quality of Life of People, Ban Pornsawan, Moo 8, Khao Chakan,                 

Sa Kaeo, Thailand 

 

 

อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง  คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. ประพรรธน์ พละชีวะ    คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. กาญจนา เวชบรรพต คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล   คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ   คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

รายงานฉบับน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 



บทคดัย่อ 

รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื ่อสร้างรูปแบบการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรม หัวหน้ากลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ และประชาชน จำนวน 30 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ คือ  
1 )  แบบส ำร วจ ส ภาพป ัญห าความ เ ด ื อ ด ร ้ อ นขอ ง ช ุ ม ชน  2 )  แบบส ั มภาษณ์  Focus Group                                    
3) เครื ่องมือวิจัยชุมชน คือ โอ่งชีวิต 4) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม(Pre-test และ Post-test)                                      
5) แบบสำรวจความพึงพอใจ 6) SWOT Analysis 7) การวิเคราะห์ TOWS Matrix และมีรูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ วิธีวิเคราะห์เนื ้อหา วิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย ด้วยการแจกแจง ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย (1) เป้าหมาย (2) การประเมินสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                
(3) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้า
ทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน (4) การประเมินผล - ติดตามผล 2) ผลการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรู้
ความเข้าใจหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 คิดเป็นร้อยละ 
86.67 และมีคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.70 

จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่ละครัวเรือนจะมีรายได้ประมาณ
การเพิ่มข้ึน 3,250 บาทต่อปี ซึ่งรายได้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.42 ต่อปีจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตผุล  

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ              

20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ป ี 2579                        
โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้ง
การผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย ด้านอาหาร            
เพื ่อนำไปสู่ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืนของประชาชนและประเทศชาติ ซ ึ ่งสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว                        
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการใน
พระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงคใ์ห้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7                   
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถ่ิน และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั ่งยืน พร้อมทั ้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                     
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญ             
ในการพัฒนาชุมชน และท้องถ่ิน   

ผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในระยะแรกอย่างเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตของประชาชน หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “การเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่” (Action Learning) เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่
แท้จริงของชุมชนและสิ ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา ณ พื้นที ่บ้านพรสวรรค์ หมู ่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์                
อำเภอเขาฉกรรจ์ จ ังหวัดสระแก้ว  พบว่ามีปัญหาที่สำคัญปัญหาการต่อยอดภูม ิปัญญาท้องถิ ่น และ                          
การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประชาชนมีการรวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากผ้าทอ 
เช่น กระเป๋าชนิดต่าง ๆ เสื้อ หมอน ผ้าถุง เป็นต้น ซึ่งรวมกลุ่มกันในนาม “กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์” และ
ปัญหาขาดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่(ลูกหลาน)ในหมู่ต่างพากันไปเรียนหรือทำงาน
ต่างถ่ินทำให้ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่กลุ่มคนที่จะพร้อมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอาศัยในหมู่บ้าน ดังนั้น
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จากการจัดประชุมผู้นำและตัวแทนของสมาชิกในหมู่บ้าน จึงได้มีแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และพัฒนา                      
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาสร้างเป็นจุดเด่นของชุมชน และมีแนวทางในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทาง “กลุ ่มสตรีบ้าน
พรสวรรค์” และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในชุมชน   

ด้วยเหตุนี้ ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาดังนี้ 1) โครงการ
พ ัฒนา ต ่อยอด และเพ ิ ่มมูลค ่าผลิตภัณฑ์ท้องถ ิ ่น ผล ิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ ้าทอสานลาย)                          
2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน ) โดยทาง
คณะทำงานได้ยึดแนวทางการทำงานหลักคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 3 หัวใจหลักของวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพติรทรงใช้เปน็
วิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย ทั้งยังนำไปสู่การตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ดังนั้นคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงไดจ้ัดทำโครงการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง
สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่             
การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและ
รายได้ที่เพิ่มข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  
 

1.2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
1.2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

 



3 
 

1.3 กลุ่มเปา้หมายและผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
  

กลุ่มเป้าหมาย  รวม 36 คน  แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์    จำนวน 30 คน   

คณาจารย์คณะครุศาสตร์      จำนวน 5 คน   
เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์      จำนวน 1  คน 
 

 พ้ืนท่ี  ชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

1.4 ระยะเวลาการดำเนนิโครงการ 
 

เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2562 
 

1.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคา่เปา้หมาย  
 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
1. จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36  คน  (กลุ ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ ่มสตรี            

บ้านพรสวรรค์ 30 คน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 5 คน และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 1 คน) 
2.   จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

(กระเป๋าผ้าทอสานลาย)  2) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และ              
ป้ายStandee Die-cut 

3. รายได้ที่เพิม่ข้ึนของกลุ่มอาชีพหรือครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ครัวเรือนต่อป ี
 

 1.5.2 เชิงคุณภาพ   
1. ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการประกอบกจิการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชาชนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ระบบการ
บริหารสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่การ
ประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและด้านการเมืองการบริหารได้แก่โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณและ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และทรัพยากรธรรมชาติข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

 
2.1.1 ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตั ้งอยู ่เลขที่  100     
หมู่ที่ 9 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอเขาฉกรรจ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
ทิศเหนือจดตำบลสระแก้ว ทิศใต้จดตำบลคลองหินปูน ทิศตะวันออกจดตำบลเขาสามสิบ ทิศตะวันตกจดตำบล
หนองหว้า 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และ  
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.1 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ ์
ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 
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2.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
 

1.1 เนื้อท่ี 
องค์การบรหิารส่วนตำบลเขาฉกรรจ ์มเีนื้อทีท่ั้งสิ้น 43 ตารางกิโลเมตร 

 
1.2 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตำบลสระแก้ว 
ทิศใต ้ติดต่อกับ ตำบลคลองหินปูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาสามสบิ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบั ตำบลหนองหว้า 

 
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบ มีลำคลองพระสทึงและคลองสิบสามไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่

อยู่ในเขตป่าสงวน นิคมสหกรณ์ฯ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ         

แห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศา
เซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน     
ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา    
 

1.5 การคมนาคม 
มีจำนวนถนนคอนกรีตทั้งสิ้น 32 สาย เป็นระยะทาง 15.360 กิโลเมตร และจำนวนถนนลูกรงั

ทั้งสิ้น 20 สาย เป็นระยะทาง 23.920 กิโลเมตร 
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ตารางที ่2.1 จำนวนถนนภายในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลเขาฉกรรจ ์
หมู่ท่ี หมู่บ้าน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

จำนวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จำนวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จำนวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

1 บ้านวังร ี 3 0.940 - - 3 5.175 
2 บ้านนา 4 1.865 - - 2 3.300 
6 บ้านสันติสุข 3 0.950 - - 3 3.940 
7 บ้านนาบน 7 2.300 - - 2 2.790 
8 บ้านพรสวรรค์ 7 2.800 - - 2 0.780 
9 บ้านหนองกระทุ่ม 4 1.750 - - 4 3.605 
10 บ้านโคกยาง 3 1.170 - - 2 2.950 
11 บ้านลุมมะค่า 8 3.585 - - 2 1.380 

รวม 39 15.360 - - 20 23.920 
 

ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 
 
1.6 การประปา 
มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แหง่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,6,7,8,9,10,11 
 
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 8 แห่ง 
บ่อน้ำ จำนวน 7 บ่อ 
สระน้ำ จำนวน 74 บอ่ 
คลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย 
คลองธรรมชาติ จำนวน 3 สาย 

 
2.1.3 ด้านการเมืองการปกครอง 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตหมู่บ้าน มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุก
ครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วน
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ร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศกึษา  
ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และ
ผู้นำหมู่บ้าน โครงการอื่น ๆ  สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ และองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมยัและมีประสทิธิภาพ โครงการบางโครงการ
ต้องระงับไว้เนื ่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด          
ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขต
การปกครอง ดังนี้ 

 
  เขตการปกครอง 

 พื้นที่การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่  1    ช่ือบ้านวังรี  มีนายสุชาติ ประตูดาล เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  2    ช่ือบ้านนา  มีนายเอกรัตน์ เขาโพธ์ิงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  6    ช่ือบ้านสันติสุข มีนายสุวรรณ์ พรมณ ี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  7    ช่ือบ้านนาบน  มีนางสมหวัง  ประจินัง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  8    ช่ือบ้านพรสวรรค์ มีนายใหม่ อานุการ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  9    ช่ือบ้านหนองกระทุ่ม มีนายสมชาย คู่คิด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  10  ช่ือบ้านโคกยาง มีน.ส.อัจฉรา ทักษิณากร เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  11  ช่ือบ้านลุมมะค่า มีนายชาลี ศิลารัตน์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านที่ในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 1,2,7,8,10,11 
จำนวนหมู่บ้านที่ในเขต อบต. บางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 6,9 
 

2.1.4 ด้านประชากร 
 

  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
         มีประชากรทัง้สิ้น 3,873 คน ชาย 1,956 คน หญิง 1,917 คน มีจำนวน 1,341 ครัวเรือน 
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ตารางที ่2.2 จำนวนประชากรรายหมูบ่้านขององค์การบรหิารส่วนตำบลเขาฉกรรจ ์

 

ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 
 

1.2 การศึกษา 
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 4 แห่ง จำนวนครูทัง้หมด 22 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน  
 

ตารางที่ 2.3 จำนวนสถานศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ 
ลำดับท่ี สถานศึกษาในสังกัด  สปช. จำนวนคร ู จำนวนนักเรียน หมายเหต ุ

1 โรงเรียนบ้านวังร ี 6 121  
2 โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 7 81  
3 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 7 71  

4 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

องค์การบรหิารตำบลเขาฉกรรจ ์
2 36  

รวม 22 309  
 

ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 
 
1.3 ศาสนา  
มีศาสนสถานทัง้สิ้น 7 แห่ง แบง่เป็นวัดจำนวน 5 แห่ง และสำนักสงฆ์จำนวน 2 แห่ง 
 
 

หมู่ท่ี จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 308 453 419 872 
2 213 252 235 487 
6 158 219 220 439 
7 104 149 137 286 
8 118 199 187 386 
9 146 205 195 400 
10 94 144 165 309 
11 200 335 359 694 
รวม 1,341 1,956 1,917 3,873 

http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96
http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96
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ตารางที ่2.4 จำนวนศาสนสถานภายในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลเขาฉกรรจ ์
ประเภท จำนวน ชื่อ สถานท่ีตั้ง 

วัด 5 แห่ง  วัดวังรี 
วัดบ้านนา 

วัดบ้านพรสวรรค์ 
วัดบ้านนาบน 

วัดบ้านลุมมะค่า 

หมู่ 1 
หมู่ 2 
หมู่ 8 
หมู่ 7 
หมู่ 11 

สำนักสงฆ์ 2 แห่ง บ้านหนองกระทุ่ม 
บ้านสันติสุข 

หมู่ 11 
หมู่ 6 

 

ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 
 

1.4 วัฒนธรรม ประเพณ ี
ประเพณีและงานประจำปี มีรายละเอียดดังนี ้

  1. ประเพณีวันข้ึนปีใหม ่   ประมาณเดือน มกราคม 
2. สืบสานประเพณีบญุผะเหวด  ประมาณเดือน เมษายน 
3. ประเพณีทำบญุกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
4. ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
5. ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
6. ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  

 
1.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ได้แก่ การทอผ้าไหมโดยใช้กี่กระตุก วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
เครื่องมือจับปลาจากไม้ไผ่ 
  ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พูดภาษาอีสาน    
 

 1.6 สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสขุภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
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ความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง      
 
  1.7 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห ์ดังนี้ 

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พกิาร  และผู้ปว่ยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ/จ่ายเบี้ยให้กบัผู้พกิาร 
4. จัดทำโครงการปรบัปรุงซอ่มแซมบ้านผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส  
 

 2.1.5 ด้านเศรษฐกิจ 
 

1.1 การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

และเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา ปลูกผัก ปลูกข้าวโพด เลี้ยงไก่ เลี้ยงโคนม เลี้ยงโคเนื้อ ทำไม้กวาด และทอผ้าไหม 
 

1.2 การประกอบอาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่ อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย  
 

ตารางที ่2.5 จำนวนการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ 
 

หมู่ท่ี 
 

หมู่บ้าน 
อาชีพหลัก(ครัวเรือน) อาชีพลำดับ2 

(ครัวเรือน) 
อาชีพลำดับ3 
(ครัวเรือน) 

อาชีพอ่ืน ๆ
(ครัวเรือน) 

อาชีพหลัก จำนวน อาชีพ จำนวน อาชีพ จำนวน จำนวน 
1 บ้านวังร ี ทำนา 60 รับจ้าง 40 ทำไร ่ 20 66 
2 บ้านนา ทำนา 80 รับจ้าง 5 ค้าขาย 17 1 
6 บ้านสันติสุข ทำนา 80 ค้าขาย 5 รับจ้าง 3 1 
7 บ้านนาบน รับจ้าง 40 ทำสวน 10 ทำนา 10 8 
8 บ้านพรสวรรค์ ทำนา 81 ค้าขาย 6 รับจ้าง 1 - 
9 บ้านหนองกระทุ่ม ทำนา 68 เลี้ยงสัตว์ 30 ค้าขาย 20 40 
10 บ้านโคกยาง ทำนา 30 ทำไร ่ 20 รับจ้าง 20 2 
11 บ้านลุมมะค่า ทำไร ่ 110 ทำนา 48 รับจ้าง 18 - 

รวม 
 

549 
 

164 
 

109 118 
 

 

ที่มา : http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96 

http://www.khaochakan.com/data.php?menu_id=96
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1.3 อุตสาหกรรม 
  ไซโล    จำนวน  1  แห่ง 
  โรงสีข้าว   จำนวน  2  แห่ง 
 
2.2 ประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นท่ี (Action Learning) ของพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

ชุมชนบ้านพรสวรรค์ตั้งอยู่ในตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นหมู่บ้านเล็ก  ๆ     
ที่เต็มไปด้วยความสุข ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังว่า ชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสาน               
มีวิถีชีวิตแบบคนอีสาน มีอาชีพติดตัวมาก็คือ การทำนา ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าว 
และยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ นอกจากทำการเกษตรแล้วยังมี การทอผ้า การจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สบื
ทอดกันมายาวนาน ชาวบ้านใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย พออยู่พอกิน มีการแบ่งปันกัน จึงทำให้ชุมชนบ้าน
พรสวรรค์แห่งนี้เป็น “ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สระแก้ว 

 
2.2.1 สภาพพ้ืนฐานดา้นการประกอบอาชีพ 
 
ประชากรในชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานมาจากทางภาคอีสาน มีวิถีชีวิตแบบคนอีสาน มีอาชีพติด

ตัวมาก็คือ การทำนา ปัจจุบันประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ นอกจากทาง 
การเกษตรแล้วยังมี การทอผ้า การจักสาน ซึ ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน ประชาชน                   
ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย พออยู่พอกิน และมีการแบ่งปันกันในชุมชน จึงเกิดการรวมตัวก่อตั้ง             
กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นการ
รวมกลุ่มกันภายในหมู่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จำนวนสมาชิก 15 คน การจัดการ ทางกลุ่มสตรี           
บ้านพรสวรรค์ต้องการที่จะมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับในพื้นที่มีวัตถุดิบที่
สามารถจะนำมาแปรรูปได้ และวัตถุดิบบางส่วนได้สั่งซื้อจากโรงงาน กลุ่มสตรีจึงมีแนวคิดที่จะจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ข้ึนมา โดยรวมกลุ่มกันจัดทำเพื่อจำหน่าย เมื่อมีกำไรก็จัดสรรให้กับสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 115 คน 

มักใช้เวลาว่างที่มีไปใช้ในการทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมีมาต้ังแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด มาทอและ
ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ผ้าคลุม เป็นต้น โดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินที่หาได้
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝ้ายแล้วเก็บดอกฝ้าย มาเข็นมาปั่นเป็นเส้นฝ้าย การเลี้ยงตัวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมเพื่อให้
ได้เส้นใยของไหม จากนั้นจึงนำมาต่อเป็นพื ้นเรียบไม่ต้องย้อมสีหรือหากจะย้อม กลุ่มแม่บ้านนิยมย้อมสี
ธรรมชาติ ที่ได้จากเมล็ดหรือเปลือกไม้ที่หาได้จากชุมชน อาทิ คราม มะเกลือ เป็นต้น 

2. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังกลุ่มกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมข้ึนอีกด้วย เป็นกลุ่มที่ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการ
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ดำรงชีวิต นำไปสู่การพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆอย่างเป็นข้ันตอน บนรากฐานของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันในกลุ่มมีประชากรที่ปลูกผลไม้และสมุนไพร เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย มะนาว ว่าน
หางจระเข้ มัน แครอท รวมไปถึงการเลี้ยงไก่ เป็ด และหมู นอกจากนี้ยังมีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรม คือ น้ำว่านหางจระเข้ และไข่เค็มสมุนไพร มีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้ไปจัดจำหน่ายและ
จัดทำเป็นสินค้าประจำชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชากรในชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง 

การเลี้ยงจิ้งหรีด เสียงของจิ้งหรีดที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงร้องของจิ้งหรีดตัวผู้เท่านั้น ซึ่งพ่อหนุ่ม
จิ้งหรีดจะใช้ปีกคู่หน้า กรีดปีดเพื่อให้เกิดเสียงร้องเรียกตัวเมียให้เข้ามาหา หลังจากที่จับคู่ผสมพันธ์ุแล้วตัวเมีย
จะเริ่มวางไข่ซึ่งจะใช้เวลาฟักเป็นตัวอ่อน 7-10 วัน และจะใช้เวลาประมาณ 45 วันในการเติบโตเจริญเตม็วัย 
จากนั้นก็พร้อมส่งขายแล้ว สำหรับไข่จิ้งหรีดจะถูกฝังลงดินมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเม็ดข้าวสีเหลือง ๆ ซึ่งครั้ง
หนึ่งจะได้ไข่ประมาณ 100-200ฟองเลยทีเดียว 

จากโซนแมลงเราก็ย้ายไปดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่าง “กบ” กันบ้าง ลูกกบที่มีอายุ 60 วันขนาดเท่าหัว
แม่มือลุงแสงขายอยู่ตัวละ 3 บาท นอกจากจะส่งลูกกบขายแล้ว ยังส่งขายทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อีกด้วย      
ซึ ่งขอบอกว่าตัวใหญ่มาก ๆ ลุงแสงยังแอบกระซิบมาอีกว่าการเลี้ยงกบสร้างรายได้ให้ลุงแสงไม่น้อยเลย             
และนี่ก็คือตัวอย่างวิถีพอเพียงแบบลุงแสง แห่งบ้านพรสวรรค์  

 
2.2.2 การศึกษา 
 
ในพื้นที่มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ มีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ดังนี ้
 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
โรงเร ียนบ้านพรสวรรค์ บ้านพรสวรรค์ หมู ่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์                        

จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทร 082-218-2788 
 
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเร ียนบ้านพรสวรรค์ บ ้านพรสวรรค์ หมู ่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์                    

จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 25 ไร่ โรงเรียนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยนายทรง ฉ่ำเอี่ยม ได้มอบที่ดนิให้ 
และมีชาวบ้านบางส่วนช่วยสมทบ จากนั้นได้ร่วมกันกับ นายมิ่ง คุณจริยา ครูใหญ่โรงเรียนบา้นวังแดง และนาย
บรรจง ไพบูลย์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาหลังใน(ปัจจุบันเป็นชุมชนบ้านตาหลังใน) หางบประมาณโดยขอ
งบประมาณจากสภาตำบลตาหลังใน จนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างได้ โดยได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างเป็นอาคาร
ชั่วคราวหลังคามุงหญ้า 1 หลัง ในระยะแรกนี้ นายพันธ์ รักพรม ได้อนุญาตให้ นางสาวเพชรรัตน์ รักพรม              
มาดำเนินการช่วยสอนไปก่อน โดยมีนักเรียนครั้งแรก ประมาณ 70 คน 
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โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ในขณะนั้น ได้ขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งมหาเจริญ โดยมี               
นายชาญชัย หนูคำ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้ส่งตัวนายเกรียงไกร พิมพ์ขาว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
(คำสั่งโรงเรียนบ้านมหาเจริญที่ 5 / 2526 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2526) 

ในปลายปี พ.ศ. 2526 นายเกรียงไกร พิมพ์ขาว ได้ย้ายกลับไปโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และได้
ส่งตัว นายสมชาย โสดาวงษ์ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2527 นายสมชาย โสดาวงษ์ ได้ย้ายกลับไปโรงเรียนเดิม ในระยะนี้ไม่มีครูสอน
ต่อมาได้นางสาวเพชรรัตน์ รักพรม มาเป็นครูช่วยสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

และในราวเดือนพฤษภาคม ทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์  โดยมี 
นายธีรวัฒน์ อัตตโยธิน เป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น และนายสามารถ กองศรี อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ได้ขออาสาสมัคร (ครู) จากโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ มาช่วยราชการโรงเรียน               
บ้านพรสวรรค์ โดยมีนายสมศักดิ์ ชาวกัณหา อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาช่วยราชการ 

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านมหาเจริญอยู่ 6 ปี จึงได้เป็นโรงเรียน
เอกเทศ เมื ่อ พ.ศ.2530 เปิดทำการเรียนการสอนตั ้งแต่ชั ้น ประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึง ชั ้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 โดยใช้อาคารช่ัวคราวที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ได้งบประมาณ
จัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารแบบถาวรขึ้น คือ แบบ สปช.             
102 / 26 งบประมาณ 831,960 บาท สร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ-สุขภัณฑ์ ผู้บริหารคนแรก คือ นาย
จำเนียร ชาระ ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2531 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2533 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว   
เขต 1 จัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน  
ครูจำนวน 5 คน และผู้บริหาร 1 คน 

 
1.3 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

 
  แนวทางการพัฒนาหลักของชุมชนที่เข้มแข็งคือฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ดังนี้ 
  แนวทางที่ 1 คือ “ศูนย์เรียนรู้ การทอผ้า”ของกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่และ
โดดเด่นที่สุดของหมู่บ้าน เนื่องจาก “ผ้าขาวม้า” ของชุมชนบ้านพรสวรรค์แห่งนี้คุณภาพดี มีชื่อเสียง โด่งดัง 
จนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอทอป 4 ดาว และ สินค้ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) จากอุตสาหกรรม 
จังหวัดสระแก้ว ด้วยความพิเศษของการนำเส้นด้ายจำกาปกคอเสื้อ เหลือใช้จากโรงงานมาเป็นวัตถุดิบใน           
การทอ ทำให้ผ้าขาวม้าของที่นี่ เนื้อผ้าหนานุ่ม คุณภาพดี สีไม่ตก ขนาดผืนใหญ่ หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 
2 เมตร ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น ผ้าคลุม ผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า เบาะรองนั่ง  
หมอนอิง ฯลฯ นอกจากการทอผ้าขาวม้าด้วยกี่กระตุกแล้ว ชุมชนบ้านพรสวรรค์ยังมี “ศูนย์สาธิตการเลี้ยง
หม่อนไหม” ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากในอดีตเคยทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่ำตาทวด แต่ปัจจุบันก็ล้ม
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หายตายจากกันไปจนเหลือบ้านที่เลี้ยง ไหมอยู่เพียงไม่กี่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการทอผ้าและ 
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย 

แนวทางที่ 2 คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เป็นกลุ่มที่ใช้ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการดำรงชีวิต
นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน บนพื้นฐาน ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันในกลุ่มมีสมาชิกที่ปลูกทั้งผลไม้ สมุนไพร เช่น ลำไย กล้วย มะม่วง มัน  แครอท 
มะนาว ว่านหางจระเข้ รวมไปถึงการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์คือ 
น้ำว่านหางจระเข้ ไข่เค็ม สมุนไพร เป็นต้น 
 
2.3 ข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินโครงการ 
 

ทางคณะทำงานได้ยึดแนวทางการทำงานหลักคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 3 หัวใจหลักของวิธีการแห่ง
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักชัยในการทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่  
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยควรส่งเสริมการพัฒนา ต่อยอด 
และเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอประ เภทต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาศูนย์           
การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเป็นตัวเอกของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกสู่สายตาของคนภายนอก 
ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชนของประชาชนและกลุ่มอาชีพให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน โดยให้ผู้นำชุมชน
เป็นแกนนำหลัก และอาศัยหน่วยงานภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ 

 
2.3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 

 
 SWOT Analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่เข้าใจง่ายและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค(ภัยคุกคาม) ที่มีผลกระทบต่อประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา ในรายงานชิ ้นนี ้จึ้งได้นำแนววิเคราะห์ SWOT มาใช้วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆของโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT ตามตารางที่ 2.6 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.6 วิเคราะห์ SWOT สถานการณ์ของชุมชนในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ 

S (Strengths) จุดแข็ง 

1. เป ็นหมู ่บ้านที ่ได้ร ับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที ่ยว 
OTOP นวัตวิถ ีซึ่งมีฐานการเรียนรูด้ังนี้ “กลุ่มเกษตรอินทรยี์
ว ิถ ีพอเพียง” “ศูนย์เร ียนร ู ้การทอผ้า” “บ้านจักสาน”            
“ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน” และ“บริการที่พัก
โฮมสเตย์” 
2. เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งปราศจากยาเสพติด และแหล่ง
อบายมุข รวมทั้งมีจารีต(ขลำ) มีข้อตกลงหมู่บ้าน และมี
ความเป็นเครือญาติ ทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  
3. ชาวบ้านชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ายถ่ินฐานมาจากทางภาค
อีสาน มีวิถีชีวิตแบบคนอีสาน มีอาชีพติดตัวมา คือ การทำนา 
ปัจจุบันชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูก 
เลี้ยงสัตว์ นอกจากการเกษตรแลว้ยังมี การทอผ้า การจักสาน 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน  
4. ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายพออยู่พอกิน 
และมีการแบ่งปันกันในชุมชน ถือเป็นตัวอย่างของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว 
5. ผ ู ้นำช ุมชน(ผู ้ ใหญ่บ้าน)เป ็นคนรุ ่นใหม ่ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาให้กับ
ลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเปิดรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เป็นบุคคลที่ชาวบ้านทุกคน
ให้การยอมรับนับถือ ทำให้สามารถสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งได้ 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 

1. ปัญหาจากฝุ่นละออง เนื่องจากมีการเผาตอซังอ้อย และ
เผาหญ้าในพื้นที่ 
2. ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม 
ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี 
3. ปัญหาการต ่อยอดภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น และการ
ประชาสัมพันธ์ เนื ่องจากชาวบ้านการรวมกลุ ่มจัดทำ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากผ้าทอ 
เช่น กระเป๋าชนิดต่าง ๆ เสื้อ หมอน ผ้าถุง ซึ่งรวมกลุ่มกันใน
นาม “กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์”  
4. ปัญหาขาดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันเป็น
ชุมชนสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่(ลูกหลาน)ในหมู่ต่างพา
กันไปเรียนหรือทำงานต่างถิ่น ทำให้ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่กลุ่ม
คนที่จะพร้อมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอาศัยใน
หมู่บ้าน 

5. ปัญหาการล้าหลังทางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ของโลก โลกยุคปัจจุบันคือโลกยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน 
ยิ ่งไปว่านั ้นเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาเกี ่ยวข้องกับชีวิต
คนเรามากยิ่งข้ึน กระทั่งมีการกล่าวว่าเป็น “ยุคเทคโนโลยี
ป่วนโลก Disruptive Technology” 

 

O (Opportunities) โอกาส 

1. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการกระตุ ้นการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านให้ครึกคักมากยิ่งข้ึน โดยใช้จุดแข็งของ
หมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เป็นตัวเอกของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออก
สู่สายตาของคนภายนอก 

 

T (Threats) อุปสรรค 

1. ต้องแข่งขันอย่างเข้มข้นกับผู้ค้าคู่แข่งที่คล้ายคลึงกันในแง่
ต่าง ๆ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด เจ้าของ
ตลาดผู้ผลิตรายเดิม และคุณภาพของสินค้า  
2. ด้านเทคโนโลยีที ่จะนำมาใช้หรือการพัฒนาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว พร้อมที่จะเกิดความเสี่ยงหาก
ไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีโลกยุคปัจจุบันได้ 
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2. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับชาวบ้าน โดยหาลู่ทางในการนำผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการต่อยอดออกสู ่ตลาดภายในและภายนอก
ประเทศ  
3. หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาชาวบ้านให้
ทันกับเทคโนโลยียุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน เช่น การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมผลิตภัณฑ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ การทำประชาสัมพันธใ์น
โลกการค้าออนไลน์ 

3. ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประเทศไทยและส่งผลกระทบทางตรงต่อการบริโภคหรอื
จับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ 

 
 2 .3 . 2  เคร ื ่ องท ี ่ ใช ้ ในการศ ึกษาประ เด ็นการเร ี ยนร ู ้ จ ากประสบการจร ิ ง ในพ ื ้น ท่ี                              
(Action Learning) 
 
 เครื่องที่ใช้ในการศึกษาประเด็นการเรียนรู ้จากประสบการจริงในพื้นที ่(Action Learning) โดยใช้       
1) แบบสอบถาม(Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ครัวเรือน 3) การประชุมกลุ่มย่อย(Focus group) โดยการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน “โอ่งชีวิต” เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางระบบเศรษฐกิจรายรับ-รายจ่ายในด้านต่าง ๆอันนำไปสู ่การเข้าถึงข้อมูลที ่แท้จริงของปัญหา                
4) การใช้ SWOT analysis เป็นเครื ่องมือพื ้นฐานในการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกของ
ประชาชนและพื้นที่ชุมชนในด้านที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 5) การใช้ TOWS matrix                  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องจาก SWOT analysis อันนำมาสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่เป็นแนวทาง
ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน       
เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 6) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม(Pre-test and Post-test) 
เพื่อการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการอบรมและหลังการอบรม 7) แบบสำรวจความพึงพอใจ 
เพื ่อใช้ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมโครงการ และ 8) แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติการ เพื่อเป็นการวัดกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถานการณ์เป็นการทดสอบ ดังที่แสดงใน        
รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดการศึกษาประเด็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริงในพื้นที่เพือ่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
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รูปที่ 2.2 กรอบแนวคิดการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่เพือ่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ ความต้องการ และโอกาสในการพัฒนาจากชุมชน

เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง คือ กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ และ
กลุ่มเกษตรกรรม

สรุปความต้องการเชิงพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

1. เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 

2. เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อ
สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาและ
ต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน 

จุดเน้นโครงการพัฒนาท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win 
Project)

1. โครงการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
(ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสาน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากผ้าทอ)

2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่งคง และ
ยั่งยืน)
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บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่                   

(Action Learning) 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพื้นที่
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  มีขั้นตอนการศึกษาและแผนการ
ดำเนินโครงการ ดังนี้ 1) การศึกษาประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 2) การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิน
โครงการและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 4) แผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ          
 
3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  
 
 ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้วมีทั้งหมด 386 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 199 คน และประชากรหญิง 187 คน (องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาฉกรรจ์, 2559) และการดำเนินโครงการในครั ้งนี ้ได้ใช้ว ิธ ีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน คิดเป็น 
17 ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน และแนวทางการยกระดับ
ขีดความสามารถของประชากรในชุมชน 
 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 3.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ทำการเก็บรวบรวมมาจากการทำวิจัยเอกสาร (Desktop Research) ซึ่งเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์ จ ังหวัดสระแก้ว 
เอกสารรายงานการประชุมย้อนหลัง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
 
 3.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ทำการเก็บรวบรวมมาจาก 1) แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก              
3) การประชุมกลุ่มย่อย โดยการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน “โอ่งชีวิต” 4) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม         
5) แบบสำรวจความพึงพอใจ 6) แบบประเมินทักษะการปฏิบ ัติการ 7) การบันทึกภาพและเส ียง                        
และ 8) การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ณ ปัจจุบัน 
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3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการประกอบด้วย (1) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม (Pre-test 
and Post-test) เป็นการแบบประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรม โดยนำแบบทดสอบมาให้ผู้เข้าอบรมทำก่อนเพื่อ
วัดความรู้ก่อนการอบรม และหลังจากได้รับการอบรมแล้ว ก็จะนำแบบทดสอบชุดเดิมมาให้ผู้เข้าอบรมทำอีก
ครั้ง โดยมีการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลัง ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแบบสอบถามจะให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
เลือกใส่เครื่องหมายเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจโดยการเลือกตอบถูกหรือผิด โดยมีข้อคำถามจำนวนทั้งหมด 20 
ข้อ เพื่อสอบถามและประเมินความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านว่ามีเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดช่วง
ก่อนและหลังการอบรม (2) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของโครงการได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดย
การหาค่าด ัชน ีความสอดคล ้อง  ( Index of Congruence:  IOC)  ด ้วยผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิท ั ้ งหมด 4 ท ่าน                           
ท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญทางด ้านการยกระด ับค ุณภาพชีว ิตด้วยเทคโนโลย ีและนวัตกรรมเป็นอย่างดี                            
ได้แก่ (1) อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2) อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ ส ังกัดหลักส ูตร                       
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ สังกัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั ่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ  (4) อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช                    
ส ังก ัดสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ ึ ่งในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2550)              
จะพิจารณาข้อคำถามของแบบทดสอบตามค่าที่ได้กำหนด ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1     เมื่อข้อคำถามมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล 
ให้คะแนน   0      เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล 
ให้คะแนน  -1      เมื่อข้อคำถามไม่มีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล 
จากนั้นนำผลคะแนนที่ได้รับการประเมินโดยผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน มาคำนวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องตามสมการ ดังนี้ 
 

IOC =
∑ R

N
=  

ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
 

 
การกำหนดค่าแปลผลดัชนีความสอดคล้อง 
ข้อคำถามที่มีค่า IOC  ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 มีความเที่ยงตรงสามารถใช้ได้ 
ข้อคำถามที่มีค่า IOC  ต่ำกว่า 0.50 ต้องแก้ไขและไม่สามารถใช้ได้ 
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ตารางที่ 3.1 ผลการตรวจสอบแบบทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อท่ี คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี คะแนนรวม ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 4 
1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 0 +1 +1 3 0.75 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 

 
จากผลจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบทดสอบสำหรับโครงการนี้ ซึ่งการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แสดงดังตารางที่ 3.1 พบว่า ทุกข้อ
คำถามมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และมีค่า IOC เกิน 0.50 ทั้งหมด ดังนั้นแบบทดสอบสามารถนำไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายการประเมิน ค่า IOC ระดับความ

สอดคล้อง 
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
  1. ความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มข้ึนหลังได้รับการอบรม 

 
1 

 
สอดคล้อง 

  2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 1 สอดคล้อง 
  3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง 1 สอดคล้อง 
  4. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 1 สอดคล้อง 
  5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 1 สอดคล้อง 
2.  ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
  1. การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

 
1 

 
สอดคล้อง 

  2. การนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 1 สอดคล้อง 
  3. การนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับครัวเรือน 1 สอดคล้อง 
  4. การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง 

1 สอดคล้อง 

3.  ด้านการจัดกิจกรรม 
  3.1 วิทยากร 
          1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 
          2. เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร 1 สอดคล้อง 
          3.  การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 1 สอดคล้อง 
          4.  การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง 1 สอดคล้อง 
          5. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน และตรงประเด็น 1 สอดคล้อง 
          6. การใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 1 สอดคล้อง 
          7.  การตอบข้อซักถาม และการสนทนากับผู้เข้าร่วมอบรม 1 สอดคล้อง 
 3.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 
          1.  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 

 
1 

 
สอดคล้อง 

          2.  ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรม 1 สอดคล้อง 
          3.  ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์ 1 สอดคล้อง 
 3.2 กระบวนการในการจัดกิจกรรม 
          1.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 
1 

 
สอดคล้อง 

          2.  ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบการจัดอบรม 1 สอดคล้อง 
          3.  การทำหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะผู้จัดกิจกรรม 1 สอดคล้อง 
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จากผลจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับโครงการนี้ ซึ่งการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แสดงดังตารางที่ 3.2 
พบว่า ทุกข้อคำถามมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และมีค่า IOC เกิน 0.50 ทั้งหมด ดังนั้น แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการนี้ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการสังเคราะห์
ความต้องการจากเสียงสะท้อนของประชาชน รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยการใช้เครื่องมอื
วิจัยชุมชน “โอ่งชีวิต” เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ และวิเคราะห์ข้อมลู
ทางระบบเศรษฐกิจ รายรับ-รายจ่าย ในด้านต่าง ๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ที่นำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของ
ปัญหา และประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS matrix ในการสังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม(Pre-test and Post-test) แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ และแบบประเมนิทักษะการปฏิบัติการ เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการอบรม
และหลังการอบรม ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และวัดกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง 
 
3.5 แผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรมท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ
 

1 
วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริม
และพัฒนา 

 

- 
ดำเนินการแล้วในระยะที่ 1 

 

2 
รวบรวมจัดทำรายชื ่อบุคคล คร ัวเร ือนที ่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 

- 
 

ดำเนินการแล้วในระยะที่ 1 

 

3 
ประชุมเย ี ่ยมคร ัวเร ือนสร ้างแรงบ ันดาลใจ/
ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

 

- 
 

ดำเนินการแล้วในระยะที่ 1 

 

4 
จัดหาพื้นที่และสถานที่ดำเนินการ โดยร่วมมือกับ
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 

 

- 
 

ดำเนินการแล้วในระยะที่ 1 
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กิจกรรมท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ
 
 

5 

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีอาจารย์และ
วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ รวมกับชาวบ้าน ได้แก่ 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ ่มอาชีพ
เกษตรกรรมและกล ุ ่ มสตรี บ ้ านพรสวรร ค์   
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เพื่อร่วมกันดำเนิน
โครงการและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 
 

16 มิถุนายน 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 
 
6 

จัดทำแผนการดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอ เช่น กระเป๋า หมอน เสื้อ และส่งเสริมการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน ให้ก ับกลุ ่มอาชีพ
เกษตรกรรมและกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ จำนวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

16 มิถุนายน 2562 

 
อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 

และคณะ 

 
7 

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
สำรวจละรวบรวมสิ่งสนับสนุนที่มีอยู ่ในชุมชนใน
การดำเนินโครงการ 

 
16 มิถุนายน 2562 

 
อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 

และคณะ 
 
 
 
8 

คณะกรรมการและกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุม่
สตรีบ้านพรสวรรค์ สร้างหลักสูตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น กระเป๋า หมอน เสื้อ และ
ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยวิทยา 
มาให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอ เช่น กระเป๋า หมอน เสื ้อ และส่งเสริมการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 
 
 

16 มิถุนายน 2562 

 
อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 

และคณะ 

 
 
9 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
- หลักส ูตรการพัฒนา ต่อยอด และเพิ ่มมูลค่า
ผล ิตภัณฑ์ท ้องถิ ่น(ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เช่น 
กระเป๋า หมอน เสื้อ) 
- ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทำแบบสอบถามวัดความ
เข้าใจ (Pre-Test) 

 
 

17 มิถุนายน 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 
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กิจกรรมท่ี ขั้นตอนการดำเนินงาน วันเดือนปี หมายเหต ุ
 

 
10 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
- หล ักส ูตรการพัฒนาศูนย ์การเร ียนร ู ้ช ุมชน                
เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็ง
ของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
และภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้               
มั่งคง และยั่งยืน) 

 
 

18 มิถุนายน 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 

11 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรับทราบความพงึ
พอใจของชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 

16-18 มิถุนายน 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 
12 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้คำแนะนำการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ ้าทอสานลาย)               
โ ดย ใช ้ แบบส อบถามความพ ึ ง พอ ใจ  แล ะ
แบบสอบถามวัดความเข ้าใจ(Post-Test) เป็น
เครื่องมือวัดและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เพื ่อหาแนวทางและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือวัด 

 
26-28 มิถุนายน 2562 

อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 
13 

ประชุมคณะกรรมการต ิดตามผล ประเมินผล              
การดำ เน ิ นง านของกล ุ ่ ม เ กษตรกรรมและ                      
กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ที่เข้าร่วมโครงการ  

 
26-28 มิถุนายน 2562 

อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 

14 
จ ัดทำร ูปเล ่มรายงานผลการดำเน ินโครงการ 
จำนวน 10 เล่ม 

13 สิงหาคม 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 

 

15 
จัดทำบทความวิจัยและจัดทำบทความเล่าเรื ่อง
ความสำเร็จ 

13 สิงหาคม 2562 อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจง้ 
และคณะ 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  พื้นที่
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) ประกอบไปด้วย “3 ร่วม” 
คือ การร่วมเสนอแนะ การร่วมประเมินผล และการร่วมวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน 
โดยมีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบพื้นที ่ทำหน้าที ่เป็นปรึกษา และวิเคราะห์ผลทางสถิติออกมาในเชิงปริมาณ                    
โดยโครงการนี้เริ่มจากการวิจัยเอกสาร(Desktop Research) เพื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน หลังจากนั้น 
ได้ลงพื้นที่ภาคสนามโดยการทำวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) เพื่อศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน และสังเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค(SWOT analysis) และ
การวิเคราะห์กลยุทธ์(TOWS matrix) ซึ่งผลสุดท้ายของโครงการนี้ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 เพศ
หญิง 25 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังแสดงตามรูปที่ 4.1 หากวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษาของประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 73.33 น้อยกว่าประถมศึกษา
ร้อยละ 13.33 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 6.66 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.66 ดังแสดงตามรูปที่ 4.2  
 

 

 
 

รูปที่ 4.1 การจำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

5 คน ร้อยละ 16.66

25 คน ร้อยละ 83.33

เพศชาย เพศหญิง
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รูปที่ 4.2 การจำแนกระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปที่ 4.3 การจำแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 4.4 การจำแนกรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จากการสำรวจอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรมากถึง
ร้อยละ 70 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 20 อาชีพค้าขาย/ ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.66 อาชีพ              
ร ับราชการ/ ร ัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังแสดงตามรูปที ่ 4.3 ซึ ่งรายได้ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา คือ มีรายได้                    
5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร ้อยละ 36 และมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน                                
คิดเป็นร้อยละ 2  ดังแสดงตามรูปที่ 4.4 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ทำให้ประชาชนใน
ชุมชนแห่งนี้ต้องได้รับการยกระดับรายได้ที่สูงข้ึน และด้วยความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ 
ประกอบกับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงมีความพร้อมและตอ้งการ
ความช่วยเหลือในการพัฒนา ซึ่งผลของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อการดำเนินโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แสดงไว้ในหัวข้อต่อไป 
 
4.2 ผลการสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร ูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย                          
(1) เป ้าหมาย (2) การประเม ินสภาพปัญหา  (3) นโยบายการพ ัฒนาตามหล ักเศรษฐกิจพอเพียง                                   
(4) มาตรการการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ได้แก่ การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                
เติมทักษะ เพิ่มความรู้ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน              
(5) ผลที ่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยการประเมินผล – ติดตามผล (6) Quick win project 

62%

36%

2% 0%

ต่่ากว่า 5,000 บาท

5,000 - 10,000 บาท

10,000 - 20,000 บาท

20,000 บาทขึ้นไป
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แผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่เห็นผลได้ภายใน 1-2 ปี อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการ โดยบูรณาการความร่วมมือทั ้งภายในและ   
ภายนอกองค์กร คือ ระหว่างคณะครุศาสตร์(ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก) กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     
ช ุมชนบ ้านพรสวรรค ์  และโรง เร ียนบ ้านพรสวรรค ์ (ซ ึ ่ งถ ือ เป ็นหน ่วยงานราชการในท ้องถ ิ ่น)                                       
ดังแสดงตามรูปที่ 4.5 
 

 

รูปที่ 4.5 รปูแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3 ผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   
 จากการลงพื้นที่ภาคสนามโดยการทำวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) เพื่อศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
เก ี ่ยวกับบริบทชุมชน และสังเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั ้งการประชุมร ่วมระหว่าง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกับผู้นำชุมชน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประชาชน            
บ้านพรสวรรค์ สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเปน็ 2 ส่วน คือ 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 2) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์ 
 

4.3.1 ผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ  

 
จากการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกับผู้นำชุมชน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ ผู้อำนวยการ

โรงเรียน และประชาชนบ้านพรสวรรค์ มีแนวทางร่วมกันปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสายลาย) สำหรับแนวคิดการออกแบบได้รับมาจากการออกแบบลายของเบาะรองนั่ง
สานลาย ซึ่งเป็นลายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำมาจาก  
ต้นกกซึ่งเป็นพืชประจำท้องถ่ิน นอกจากนี้เป็นแนวคิดที่ตอบโจทย์ความชอบของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์
แบบดั้งเดิมและเรียบง่าย โดยคัดเลือกโทนสีพื ้นแบบเรียบง่ายสบายตา ทำให้กระเป๋าดูมีความสะดุดตา          
ดูมีความคลาสสิกเข้ากับยุคปัจจุบัน สำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอสานลายมีการจัดเป็นชุดกระเป๋าตาม                
คอลเลคชั่น จำนวน 2 ขนาดประกอบด้วย กระเป๋าถือขนาดใหญ่ และกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เอกสาร และ
เครื่องเขียน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถ่ิน 

 
1.1 ชุมชนมีความรู้ทักษะเพิม่ขึ้น(การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ) 

 
จากการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชน จำนวน 30 คน โดยนำแบบทดสอบมา

ให้ทำก่อนและหลังการอบรมใช้เวลาประมาน 15 นาที การประเมินความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการประเมินความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้หลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ 86.67 ดังแสดงตามรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 การแสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินความรู้                                                               
ของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรมเป็นรายบุคคล 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเข้าร่วมอบรมการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

คะแนน ค่าเฉลีย่ N S.D. df t Sig. 
ก่อน 16.20 30 2.31  

29 
 

8.510 
 

0.001 
หลงั 18.80 30 1.16 

  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมการอบรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการอบรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมการอบรมเท่ากับ 16.20 คะแนนเฉลี่ย
หลังเข้าร่วมการอบรมเท่ากับ 18.80 แสดงว่าหลังการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายมีผลคะแนนการทดสอบสูงข้ึน
กว่าก่อนการอบรม ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์จากผา้
ทอเพิ่มข้ึน 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์ทกัษะการปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทักษะการปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 10) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 
10.87 0.97 29 61.158 0.000 

  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยทางทักษะการปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 10.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยทางทักษะ
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าค่าเฉลี ่ยที่คาดหวัง เท่ากับ 10 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่             
ระดับ 0.01 
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1.2 ชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  
 

คณะผู้ดำเนินงานนำแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสร้างเคร ือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังใหชุ้มชนท้องถ่ิน สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนมาสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก             
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้                
อยู ่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.91 รองลงมามีความพึงพใจในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม                         
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.65 และมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 ตามลำดับ 
ดังแสดงตามรูปที ่ 4.7 ซึ ่งผู ้ดำเนินโครงการนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ร ับมาปรับปรุงโครงการ                          
ในครั้งถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 4.7 การจำแนกความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรม 
 

  จากข้อมูลข้างต้นผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้สอบถามความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 คณะผู้ดำเนินงานได้วิเคราะห์ความ
พึงพอใจเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม



32 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.55 0.30 29 82.621 0.000 
   

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ                    
เท่ากับ 4.55 ซึ ่งมากกว่าค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจของผู ้เข้าร่วมอบรมที่คาดหวัง             
เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้ 

 

ความพึงพอใจในด้าน
การนำความรู้ไปใช้ 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.91 0.36 29 74.166 0.000 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้ 
เท่ากับ 4.91 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการนำความรู ้ไปใช้ของผู ้เข้าร่วมอบรมที่คาดหวัง                
เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัดกจิกรรม 
ความพึงพอใจในด ้าน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร จั ด
กิจกรรม 

ทดสอบที่คา่เฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.65 0.26 29 98.933 0.000 
  

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัด
กิจกรรม เท่ากับ 4.65  ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมอบรม
ที่คาดหวัง เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
1.3 แต่ละครัวเรือนมีรายได้ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

 
จากการสำรวจข้อมูลรายได ้ต่อเด ือนของประชาชนในพื ้นที่บ ้านพรสวรรค์ หม ู ่  8                           

ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน              
คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมามีรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36 และมีรายได้                   
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2 ดังแสดงตามรูปที่ 4.4 ในข้างต้น 
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  จากการร่วมกันปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
(กระเป๋าผ้าทอสายลาย) ซ ึ ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ทำจากวัสดุท้องถิ ่น สำหรับชุดกระเป๋าตามคอลเลคช่ัน                         
มีจำนวน 2 ขนาด ประกอบด้วย กระเป๋าถือขนาดใหญ่ และกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ เอกสาร และเครื่องเขียน 
สง่ผลให้ประชาชนมีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  ดังแสดงตามตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 แจกแจงราคาต้นทุน ราคาขาย และกำไรของสินค้า 

รายการผลิตภัณฑ ์ ต้นทุน (บาท) ราคาขาย (บาท) กำไร (บาท) 
กระเป๋าถือขนาดใหญ่ 

 
 

 
 
 

150 

 
 
 

450 

 
 
 

300 

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร ์เอกสาร และเครื่องเขียน 
 

 

 
 

100 

 
 

350 

 
 

250 

 
จากการสำรวจตลาดและอ้างอิงปริมาณการขายกระเป๋าของกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์ต่อปี 

พบว่า กระเป๋าถือขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกัน ขายได้ประมาณ 200 - 300 ใบต่อปี กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ 
เอกสาร และเครื่องเขียนในลักษณะเดียวกัน ขายได้ประมาณ 150 – 250 ใบต่อปี เนื่องจากกระเป๋าจะมี                     
ยอดจำหน่ายสูงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่ผู้ซื้อจะนำไปเป็นของฝากและเป็นของที่ระลึก คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ดังต่อไปนี้ ดังแสดงตามตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงราคาต้นทุน ราคาขาย และกำไรของสินค้าจากปริมาณการจำหน่าย 
รายการผลิตภัณฑ ์ ต้นทุน 

(บาท) 
ราคาขาย 
(บาท) 

กำไร 
(บาท) 

จำนวนกระเปา๋
ท่ีขายได้ (ใบ) 

รายได้  
(บาท) 

กระเป๋าถือขนาดใหญ่ 

 

 
 

150 

 
 

450 
 
 

 

 
 

300 

 
 

200 

 
 

60,000 

กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร ์เอกสาร และเครื่องเขียน 
 

 

 
 

100 

 
 

350 

 
 

250 

 
 

150 

 
 

37,500 

 

จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นรายได้
ต่อปี 60,000 บาทต่อครัวเรือน ผลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทำให้ประชาชนมีรายได้ประมาณการ
เพิ่มข้ึน จากการประมาณการกำไรจากขายกระเป๋าประมาณ 97,500 บาทต่อปี ซึ่งทางกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
จะนำกำไรมาแบ่งกันในกลุ่มสมาชิก จำนวน 30 คน คิดเป็น 17 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 3,250 บาทต่อปี ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.42 ต่อปี ที่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงตามรูปที่ 4.8  

 

 
 

รูปที่ 4.8 แสดงรายได้เพิ่มข้ึนจากผลการเพิ่มมลูค่าของผลิตภัณฑ์  
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4.3.2 ผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนา                        
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 
จากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากคณะครุศาสตร์และกลุ่มแกนนำชาวบ้าน สามารถสรุป          
แนวทางการแก้ไขปัญหาศูนย์การเรียนรู ้ช ุมชนบ้านพรสวรรค์ ออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) จ ัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และตกแต่งสถานที่ให้แก่ฐานการเรียนรู ้ต่าง ๆ โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ         
ป้ายStandee Die-cut ประจำฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐาน 2) จัดทำแผนที่เดินดินในรูปแบบใบปลิวไว้แจกให้แก่
นักท่องเที่ยว โดยด้านหน้าจะเป็นแผนที่ศูนย์การเรียนเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบตำแหน่งที่ตั้ง
ของฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้าน และด้านหลังของแผนที่จะเป็นแผ่นประทับตราของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 
1.1 ชุมชนมีทักษะเพิ่มขึ้น(การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) 

 
จากการประเมินทักษะการปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชน จำนวน 30 คน โดยใช้

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการ เพื่อเป็นการวัดกระบวนการในการปฏิบัติงานจากสถานการณ์การลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นการทดสอบ ดังแสดงตามตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์การประเมินทักษะการปฏิบัตกิารการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 

ทักษะปฏิบัติการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 10) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

11 0.83 29 74.158 0.000 
   

 

จากตารางที ่ 4.7 พบว่า ผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมมีค่าเฉล ี ่ยทางทักษะปฏิบ ัติการการพัฒนา                 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เท่ากับ 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึ ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยทาง            
ทักษะปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมากกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดหวัง เท่ากับ 10 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 

1.2 ชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  
 

คณะผู้ดำเนินงานนำแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังใหชุ้มชนท้องถ่ิน สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนมาสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก              
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้                
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อยู ่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 รองลงมามีความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม                     
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 และมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.25 ตามลำดับ 
ดังแสดงตามรูปที่ 4.9 ซึ ่งผู้ดำเนินโครงการนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงโครงการใน            
ครั้งถัดไป  

 

 
 

รูปที่ 4.9 การจำแนกความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรม 
 

  จากข้อมูลข้างต้นผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี ้สอบถามความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจ        
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 คณะผู้ดำเนินงานไดวิ้เคราะห์
ความพึงพอใจเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ 

 

ความพึงพอใจในดา้น
ความรู้ความเข้าใจ 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.50 0.28 29 62.621 0.000 
  

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ 
เท่ากับ 4.50 ซึ ่งมากกว่าค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจของผู ้เข้าร่วมอบรมที่คาดหวัง                
เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 

4.25

4.75

4.50

3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน่าความรู้ไปใช้ ด้านการด่าเนินการจัดกิจกรรม

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
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ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้ 
 

ความพึงพอใจในด้าน
การนำความรู้ไปใช ้

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.75 0.48 29 83.236 0.000 
  

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการนำความรู้ไปใช้ 
เท่ากับ 4.75 ซึ ่งมากกว่าค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจในด้านการนำความรู ้ไปใช้ของผู ้เข้าร่วมอบรมที่คาดหวัง                
เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม 
ความพึงพอใจในดา้น
การดำ เน ินการจัด
กิจกรรม 

ทดสอบที่ค่าเฉลีย่ (�̅� = 3.50) 
ค่าเฉลีย่ S.D. df t Sig. 

4.25 0.35 29 78.933 0.000 
  

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัด
กิจกรรม เท่ากับ 4.25  ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมอบรม
ที่คาดหวัง เท่ากับ 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
1.3 แต่ละครัวเรือนมีรายได้ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

 
จากการสำรวจข้อมูลรายได้ต ่อเด ือนของประชาชนในพื ้นที่บ ้านพรสวรรค์ หม ู ่  8                        

ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน              
คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมามีรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36 และมีรายได้                   
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2 ดังแสดงตามรูปที่ 4.4 ในข้างต้น 
  จากการร่วมกันปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดหลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน                
เพื่อสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาและต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน) อันนำมาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ดังนี้ 
  1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และตกแต่งสถานที่ให้แก่ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการจัดทำ            

ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายStandee Die-cut ประจำฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 ฐาน เพื่อเป็นการทดแทนของเดิม

ที่เก่าและชำรุด โดยใช้รูปผู้ดูแลฐานการเรียนรู้เป็นภาพหลักในการเช้ือเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ในฐาน

การเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและให้นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นได้ง่ายข้ึน ดังแสดงตามรูปที่ 4.10  
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รูปที่ 4.10 ป้ายประชาสมัพันธ์ และป้ายStandee Die-cut 
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2. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินเข้าชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆค่อนข้างน้อย ดังนั้น                 
ทางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวิีต
ของประชาชนจากคณะครุศาสตร์และกลุ ่มแกนนำชาวบ้ านร่วมแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำแผนที่เดินดิน         
ในร ูปแบบใบปลิวไว้แจกให้แก่นักท่องเที ่ยว โดยด้านหน้าจะเป็นแผนที ่ศ ูนย์การเร ียนเร ียนรู ้ชุมชน                         
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้านตั้งอยู่ในจุดใดบ้าง และด้านหลังของแผนที่จะเป็นแผ่น
ประทับตราของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ครบทั้ง            
8 ฐาน และเมื่อผ่านกิจกรรมของแต่ละฐานจะได้รับการประทับตรา โดยเมื่อนักท่องเที่ยว เข้าชมและศึกษา        
จนครบทั้ง 8 ฐาน จะสามารถนำใบปลิวมาแลกรับของที่ระลึกหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าจากศูนย์การเรียนรู้
ผ้าทอบ้านพรสวรรค์ได้ ดังแสดงตามรูปที่ 4.11 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.11 แผนทีเ่ดินดินในรูปแบบใบปลิว และตราประทับ 
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จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นรายได้
ต่อปี 60,000 บาทต่อครัวเรือน ผลจากกการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านพรสวรรค์และผลพลอยได้        
จากการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผา้ทอ(กระเป๋าผา้ทอสานลาย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คาดว่าจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ ่มขึ้น จากการที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นรายได้ประมาณการ
ขั ้นต่ำอยู ่ที ่ 63,000 บาท ต่อปี  ดังนั ้น แต่ละครัวเรือนจะมีรายได้เพิ ่มขึ ้นขั ้นต่ำอยู ่ที่  3,000 บาทต่อปี                    
ดังแสดงตามรูปที่ 4.12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.12 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์ 
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4.4 ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นการดำเนิน
โครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบพื้นที่  ซึ่งจากกระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (AHP) พบว่า การดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และ
โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านพรสวรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั ่งยืน เพื ่อเป็นการถอดบทเรียนจากโครงการ จึงมีความจำเป็นต้อง
สังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลการสังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อ ุปสรรคในการดำเน ินโครงการด ้วยร ูปแบบ SWOT analysis ด ั งแสดงตามตารางท ี ่  4 .11 และ                     
ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการด้วยรูปแบบ TOWS matrix ดังแสดงตามรูปที่ 4.12   
 
ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์ SWOT ผลการพฒันาผลิตภัณฑ ์

S (Strengths) จุดแข็ง 

1. ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งปราศจากยา
เสพติดและแหล่งอบายมุข มีข้อตกลงหมู่บ้าน และมีความ
เป็นเครือญาติ ทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง จนมีการรวมกลุ่ม
อาชีพของชาวบ้านตามภูมิปัญญาท้องถ่ินแขนงต่าง ๆ  
2. ภายในกลุ ่มมีการออกแบบลายผ้าที ่สะท้อนอัตลักษณ์
ดั้งเดิมของชุมชนที่มีพื้นเพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอทอป ๔ ดาว และสินค้า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  
3. ภายในชุมชนมีการนำผ้าทอไปออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เช่น กระเป๋าชนิดต่าง ๆ เสื ้อ หมอน ผ้าถุง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
อันที่มีของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ เพิ่มความรู้ 
หลักสูตรการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าให้กับการทอผ้าและสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 

1. ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการตลาด ทำให้ไม่
ขาดประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย 
เพราะการตลาดในโลกยุคปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก
การตลาดแบบดั้งเดิมมาสู ่การตลาดออนไลน์(การตลาด
ดิจิทัล)  
2. ปัญหาการขาดองค์ความร ู ้ ในเรื ่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการจับคู่สี การต่อยอดออกแบบลายผ้า
และผลิตภัณฑ์ เพราะการออกแบบที่ผสมผสานทั้ง 3 สิ่งไว้
อย่างลงตัวเป็นเรื ่องที ่อยากต้องอาศัยองค์ความรู้ในการ        
ต่อยอด โดยเฉพาะเรื่องของการจบัคู่สทีี่ถือว่าเปน็ส่วนสำคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่งในงานออกแบบ เพราะสีจะกำหนดความรู้สึก
และสร้างอารมณ์ของผู ้รับชม ไม่ว่าจะเป็นสีโทนเดียว
(monochromatic), สดใส(bright), สดชื ่น(cool), อบอุ่น
(warm) หรือการเติมเต็มเฉดสีที่หลากหลายให้ทำหน้าที่ที่
แตกต่างกันในหนึ่งช้ินงานออกแบบ  
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4. ภายในชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้านที่เป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
และต่อยอดให้มั่งคงและยั่งยืน 
5. ภายในชุมชนมีฐานการเรียนรู ้ท ี ่สะท้อนถึงภูมิป ัญญา
ท้องถ่ินที่หลากหลายในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ซึ่งแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งสิ้น 8 ฐาน โดยใช้บ้านของ
ชาวบ้านแต่ละคนที่มีความเชี ่ยวชาญและประกอบอาชีพ 
ได ้แก่  บ ้ านหม ่อนไหม บ ้านจ ักรสาน บ ้านน ้ำพริ ก                       
บ้านขนมไทย บ้านสมุนไพร และศูนย์เรียนรู้การทอผ้า อัน
นำมาซึ่งรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนในหลากหลายมิต ิ

3. ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยใีน
การประชาสัมพันธ์ เพราะในโลกยุคปัจจุบนั คือ โลกยุคการ
สื่อสารไร้พรหมแดน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามา
เก ี ่ยวข ้องก ับช ีว ิตคนเรามากย ิ ่ งข ึ ้น ถ ้าหากขาดการ
ประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ย่อมไม่สามารถเข้าถึงฐาน
ผู้บริโภคที่ใหญ่และหลากหลายได้ 
4. ปัญหาการขาดองค์ความรู ้ในเรื ่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปัจจุบันชุมชนกำลังเผชิญ
ปัญหานักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากขาดการบูรณาการของ
โปรแกรมการท่องเที ่ยวและความน่าสนใจของฐานการ
เรียนรู้  

O (Opportunities) โอกาส 

1. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในเรือ่ง
การขยายโอกาสทางการตลาด เพราะการตลาดเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค จะทำให้เกิดการกระจาย
รายได้เพิ่มให้กับบุคคล ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
2. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในเรือ่ง
การต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะผู้ประกอบการ
ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู ่ตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
3. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในเรือ่ง
การใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ เพราะเทคโนโลยี 
จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว
ที่สุด 
4. หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในเรือ่ง
การส่งเสริมการท่องเท่ียวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพราะการ
บริหารจัดการที่บูรณาการจะนำมาซึ่งความน่าสนใจในศูนย์
การเรียนรู้ 

T (Threats) อุปสรรค 

1. มิติด้านเศรษฐกิจ คือ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่
ส ่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยและส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อการบริโภคหรือจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศ 
2. มิติด้านการตลาด คือ การตลาดในโลกยุคปัจจุบันมี
เปลี ่ยนผ่านจากการตลาดแบบดั้งเดิมมาสู่การตลาดแบบ
ออนไลน์ ณ วันนี ้การตลาดแบบดั้งเดิมเป็นเรื ่องลำบาก 
เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนทางการตลาดสูง แต่เมื่อการสื่อสาร
ออนไลน์และโลกยุคดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง ทำให้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นสื ่อที ่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี 
3. มิติด้านกระแสนิยมของผู้บริโภค คือ ความไม่แน่นอน
ของกระแสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ถ้าหากผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน
อาจส่งผลโดยตรงต่อสินค้าทันที 
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ตารางที่ 4.12 วิเคราะห์ TOWS Matrix ผลการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
       
                        ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภายนอก                        

S (Strengths) จุดแข็ง 
1.ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพของชาวบ้านตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่าง ๆ  
2.ภายในกล ุ ่มม ีการออกแบบลายผ ้าท ี ่สะท ้อน        
อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน  
3.ภายในชุมชนมีการนำผ้าทอไปออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กระเป๋าที ่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก 
4.ภายในชุมชนมีศูนย์การเรียนรู ้ชุมชน เพื ่อสร้าง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
5.ภายในชุมชนมีฐานการเรียนร ู ้ท ี ่สะท้อนถึ งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย จำนวน 8 ฐาน 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 
1.ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการตลาด  
2.ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  
3.ป ัญหาการขาดองค ์ความร ู ้ ในเร ื ่องการใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์  
4.ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริม
การท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  

 

O (Opportunities) โอกาส 
1. หน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ให้การ
สนับสนุนองค์ความร ู ้ ในเร ื ่องการ
ขยายโอกาสทางการตลาด  
2. หน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องการต่อ
ยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์  
3. หน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องการใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์  
4. หน่วยงานภาครัฐอื ่น ๆ ให้การ
สนับสนุนองค ์ความร ู ้ ในเรื ่องการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน  

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. พัฒนาการออกแบบลายผ้าที่สะท้อนถึงความเป็น
ชุมชนดั้งเดิม(S) เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ ที ่ย ังคงแนวความคิด
ดั้งเดิมแต่ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน(O) 
2. พัฒนาและส่งเสริมการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ของนักท่องเที ่ยว(S) โดยให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาค เอกชนม ีส ่ วนร ่ วม ในการสน ับ สน ุ นแ ละ
ประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการใช้จุดแข็งของหมู ่บ้านที่
เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดให้ม่ังคงและยั่งยืน(O) 
 

 

WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1. ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของชุมชนยังไม่เป็นที่รู ้จัก
ของตลาด เพราะขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่
เข ้าตรงสู ่กล ุ ่มเป ้าหมาย (W) โดยใช้โอกาสทาง
กระแสความนิยมในปัจจุบันเป็นแนวทางในการ
ตอบโจทย์ความชอบของคนร ุ ่นใหม่ท ี ่ชอบใช้
ผลิตภ ัณฑ์แบบดั ้งเด ิมและเร ียบง ่าย โดยการ
คัดเลือกโทนสีพื้นแบบเรียบง่ายสบายตา ทำให้
กระเป๋าดูมีความสะดุดตา ดูมีความคลาสสิกเข้ากับ
ยุคปัจจุบัน เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้
การช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ(O) 
2. เพิ่มโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
น่าสนใจแต่ยังคงแนวคิดการท่องเชิงอนุร ักษ์(W) 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการช่วย
ปร ับปร ุงโปรแกรมการท่องเท ี ่ยวและการ ใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์(O)  

T (Threats) อุปสรรค 
1. มิติด้านเศรษฐกิจ  

2. มิติด้านการตลาด  

3. มิติด้านกระแสนิยมของผู้บริโภค  

 

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1. ใช ้จ ุดแข็งจากการม ีผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่สะท้อนถึ ง          
อัตลักษณ์ของชุมชนที ่ย ังคงแนวคิดดั้งเดิมแต่ตอบ
โจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่(S) มาผนวกกับการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง
ตลาดของผู้บริโภคได้ง่าย(T)   
 

WT (กลยุทธ์เชิงรับ) 
1. ลดจุดอ่อนจากการที ่ผลิตภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด ด้วยการ
สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเชิงรุก(W) เพื่อ
เลี่ยงอุปสรรคจากการเปลี ่ยนผ่านการตลาดแบบ
ดั้งเดิมมาสู่การตลาดแบบออนไลน์(T) 
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2. ใช้จุดแข็งจากการที่ ชุมชนมีศูนย์การเรียนร ู ้ที่
สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น(ชุมชน)ที่หลากหลายมา
เป็นจุดเด่น(S) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ มี
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่สูง สอดคล้องสภาวะ
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน(T)  

2. ลดจุดอ่อนจากการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ด้วยการเพิ ่มเติมศักยภาพ (W) เพื ่อเลี ่ยง
อุปสรรคด้านความล้าสม ัยของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และศูนย์การเรียรู้ยังไม่เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป(T) 

 

 จากตารางที ่ 4.12 สามารถสังเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก         
ผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์ เพื่อแก้ไขปญัหา
ความยากจนและยกระด ับคุณภาพชีวิตแบบม ีส ่วนร ่วมของประชาชน  พื ้นที่บ ้านพรสวรรค์ หมู ่ 8                      
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
 ระดับแรกกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 
และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์อย่างเร่งด่วน ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุก โดยการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการ            
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร คือ ระหว่างคณะครุศาสตร์(ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก) กับ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านพรสวรรค์ และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์(ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น) เข้าไปส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์จาก         
ผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นกับ       
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างเป็นจุดเด่นของชุมชน และ (2) กลยุทธ์เชิงรับ ประชาชนควรร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมลูค่า
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมทั้งการขยายตลาดอย่างจริงจัง  
 ระดับที่สอง กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 
และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน โดยการให้ประชาชนควรรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยใช้จุดแข็งของ
ชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแบบดัง้เดิม แต่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างเหมาะสม 
(2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าไปส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่   

(Action Learning) 
 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   
พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีอยู่ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ  
1) เพื่อสร้างรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริง 
(Action Learning) เพื ่อเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากนั ้นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถ่ิน        
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากคณะครุศาสตร์และกลุ่มแกนนำ
ชาวบ้านร่วมกันคัดเลือกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่ างมีส่วนร ่วม           
เพื่อให้ทางคณะกรรมการดำเนินงานเข้าไปส่งเสริม กอปรกับการสังเคราะห์แนวทางและกลยทุธ์ก่อนที่จะทำ  
การดำเนินโครงการ เพื ่อตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีโอกาสสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด                      
ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ทางชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าเลือกการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์ และการดำเนินโครงการสามารถสรุปผล บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื ่อง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน                  
พื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
5.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
ประชาชนในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.33 ส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ 70 และมีรายไดต้่ำกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 62 
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 5.1.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
 
  1.1 ผลการประเมินความรู้ทักษะ(การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ) 
   
  จากการเข ้าร ่วมการอบรมจากการประเมินความรู ้ของผู ้ เข ้าร ่วมอบรมจากชุมชน                       
จำนวน 30 คน โดยนำแบบทดสอบมาให ้ทำก ่อนและหล ั งการอบรมใช ้ เ วลาประมาน 15 นาที                                    
ซึ่งผลการประเมินความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้หลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ 
86.67 ดังแสดงตามรูปที่ 4.6 ในข้างต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยทางทักษะการปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 10.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึ ่งผู ้เข้าร่วมอบรม          
มีค่าเฉลี ่ยทางทักษะปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าค่าเฉลี ่ยที ่คาดหวัง เท่ากับ 10                    
ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ดังแสดงตามตารางที่ 4.2 ในข้างต้น 

 
1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
คณะผู้ดำเนินงานนำแบบสำรวจความพึงพอใจมาสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 

พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 
สามารถจำแนกรายละเอียดจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านการนำความรู้
ไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.91 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพใจในด้านการดำเนินการจัด
กิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.65 3) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.55 ดังแสดงตามรูปที่ 4.7 ในข้างต้น 

 
1.3 ผลการยกระดับรายได้ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

 
จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นรายได้

ต่อปี 60,000 บาทต่อครัวเรือน ผลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทำให้ประชาชนมีรายได้ประมาณการ
เพิ่มข้ึน จากการประมาณการกำไรจากขายกระเป๋าประมาณ 97,500 บาทต่อปี ซึ่งทางกลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
จะนำกำไรมาแบ่งกันในกลุ่มสมาชิก จำนวน 30 คน คิดเป็น 17 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 3,250 บาทต่อปี ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.42 ต่อปี ที่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงตามรูปที่ 4.8 ในข้างต้น 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 

1.1 ผลการประเมินทักษะ(การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) 
 

จากการประเมินทักษะการปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชน จำนวน 30 คน โดยใช้
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการ พบว่า ผู ้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉล ี ่ยทางทักษะปฏิบ ัติการการพ ัฒนา                 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เท่ากับ 11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ซึ ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าเฉลี่ยทาง            
ทักษะปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมากกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดหวัง เท่ากับ 10 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ดังแสดงตามตารางที่ 4.7 ในข้างต้น 
 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ  
 

คณะผู้ดำเนินงานนำแบบสำรวจความพึงพอใจมาสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 
พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00                    
สามารถจำแนกรายละเอียดจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านการนำความรู้
ไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านการดำเนินการจัด
กิจกรรม มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 3) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.25 ดังแสดงตามรูปที่ 4.9 ในข้างตน้ 

 
1.3 ผลการยกระดับรายได้ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  

 
จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นรายได้

ต่อปี 60,000 บาทต่อครัวเรือน ผลจากกการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์และผลพลอยได้        
จากการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผา้ทอ(กระเป๋าผา้ทอสานลาย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ ้น ทำให้คาดว่าจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นรายได้ประมาณการ
ข้ันต่ำอยู่ที่ 63,000 บาท ต่อปี ดังนั้น แต่ละครัวเรือนจะมีรายได้เพิ่มข้ึนข้ันต่ำอยู่ที่ 3,000 บาทต่อป ี
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 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 

  จากตารางที ่ 4.12 วิเคราะห์ TOWS Matrix ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการดำเนินโครงการ              
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ช ุมชน              
บ้านพรสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
 ระดับแรกกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 
และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์อย่างเร่งด่วน ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุก โดยการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปสนับสนุนงบประมาณการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้แก่ประชาชน โดยบูรณาการ            
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร คือ ระหว่างคณะครุศาสตร์(ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก) กับ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านพรสวรรค์ และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์(ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น) เข้าไปส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์จาก         
ผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นกับ       
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างเป็นจุดเด่นของชุมชน และ (2) กลยุทธ์เชิงรับ ประชาชนควรร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มมลูค่า
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมทั้งการขยายตลาดอย่างจริงจัง  
 ระดับที่สอง กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ(กระเป๋าผ้าทอสานลาย) 
และโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพรสวรรค์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน โดยการให้ประชาชนควรรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยใช้จุดแข็งของ
ชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนแบบดั้งเดิม แต่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างเหมาะสม 
(2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าไปส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด  
 
5.2 บทเรียนท่ีได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

 โดยทางคณะทำงานได้ยึดแนวทางการทำงานหลักคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 3 หัวใจหลักของวิธีการ
แห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย ทั้งยังนำไปสู่การตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย เพื่อให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ            
โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการตามแนวทางดังต่อไปนี้  
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 1. การต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์  
  1.1 เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพราะผู้ประกอบการต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
  1.2 เรื ่องการจับคู ่สี การต่อยอดออกแบบลายผ้าและผลิตภัณฑ์ เพราะการออกแบบที่
ผสมผสานทั้ง 3 สิ่งไว้อย่างลงตัวเป็นเรื่องที่อยากต้องอาศัยองค์ความรู้ในการต่อยอด โดยเฉพาะเรื่องของ              
การจับคู่สีที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในงานออกแบบ เพราะสีจะกำหนดความรู้สึกและสร้างอารมณ์
ของผู้รับชม ไม่ว่าจะเป็นสีโทนเดียว(monochromatic), สดใส(bright), สดชื่น(cool), อบอุ่น(warm) หรือ 
การเติมเต็มเฉดสีที่หลากหลายให้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในหนึ่งช้ินงานออกแบบ 
 2. การต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการตลาด ทำให้ไม่ขาดประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่
หลากหลาย เพราะการตลาดในโลกยุคปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบดั้งเดิมมาสู่การตลาด
ออนไลน์(การตลาดดิจิทัล) 
 3. การต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ เพราะในโลกยุคปัจจุบัน คือ 
โลกยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้น ถ้าหาก
ขาดการประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ย่อมไม่สามารถเข้าถึงฐานผู้บริโภคที่ใหญ่และหลากหลายได้ 
 4. สานต่อแนวทางการจดลิขสิทธ์ิผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอสานลาย ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบได้รับมา
จากการออกแบบลายของเบาะรองนั่งสานลาย ซึ่งเป็นลายภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายของ
ผลิตภัณฑ์เครื ่องจักสานที่ทำมาจากต้นกกซึ ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่น นอกจากนี้เป็นแนวคิดที่ ตอบโจทย์
ความชอบของคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและเรียบง่าย  
 5. การต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปัจจุบันชุมชนกำลัง
เผชิญปัญหานักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากขาดการบูรณาการของโปรแกรมการท่องเที่ยวและความน่าสนใจของ
ฐานการเรียนรู้  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. แบบทดสอบกอ่นและหลงัการอบรม (Pre-test and Post-test) 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัตกิาร  
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แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม (Pre-test and Post-test) เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

1.โครงการ/หลักสูตร........................................................................................ ..................................................... 

2.วัน / เดือน / ปี..............................................................เวลา............................................................................ 

3.สถานที่จัดการอบรม..........................................................................................................................................  

4.หน่วยงานผูจ้ัด........................................................................................................................... ........................ 

คำชี้แจง : จงใส่เครื่องหมาย √ หนา้ข้อความท่ีถูกและใส่เครื่องหมาย X หน้าข้อความท่ีผิด 

................1. ในการออกแบบลวดลายผ้าเราจะต้องใช้ จุด เส้น ลาย มาใช้ในการสร้างสรรค์ 

................2. ในการออกแบบลวดลายผ้าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแฟช่ัน 

................3. ในการออกแบบลวดลายผ้าต้องคำนึงถึงเทคนิคตัดเย็บ 

................4. ในการพัฒนาลวดลายผ้าเราไม่ควรใช้เอกลักลักษณ์ของท้องถ่ินเป็นตัวกำหนด  

................5. เนื้อผ้าและสีสันของผ้าเป็นตัวบ่งบอกถึงฤดูกาล 

..............6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีคือการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 

................7. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในมีความหลากหลายเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภค 

................8. การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรใช้วัสดุที่มีในท้องถ่ินเป็นหลัก 

................9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีควรใช้เอกลักษณ์ของชุมชนในการออกแบบและพัฒนา 

................10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่ควรคำนึงถึงต้นทุน 

................11. การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ควรใช้วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ 

................12. การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเลือกกลุ่มผู้บริโภค 

................13. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

................14. การเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มยอดขายได้ 

................15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ “คอเลคช่ัน” ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค 

................16. การใส่ “โลโก้” บนตัวผลิตภัณฑ์จะส่งผลเสียต่อตัวผลิตภัณฑ์ 
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................17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ควรคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ 

................18. ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไปพร้อม ๆกับเทคนิคการตัดเย็บ 

................19. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

................20. ผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องมี “แพคเกจจิ้งและโลโก้”  
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แบบสำรวจความพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน พ้ืนท่ีบา้น
พรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
 ชาย          หญิง 
 
2. อายุ  
  อายุต่ำกว่า 21 ป ี                       อายุ 21 - 30 ปี           
  อายุ 31 - 40  ป ี                        อายุ 41 - 50 ปี   
  อายุ 51 - 60  ป ี                        อายุตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป   
 
3. วุฒิการศึกษา 
  น้อยกว่าประถมศึกษา                   ประถมศึกษา           
  มัธยมศึกษา                         ปริญญาตรี   
  ปริญญาโท                        ปริญญาเอก   
 
4. ศาสนา   
  พุทธ                              คริสต์                
  อิสลาม                           อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................... 
 
5. สถานภาพสมรส 
 โสด                สมรส            แยกกันอยู่             หย่าร้าง / หม้าย 
 
6. อาชีพ  
 เกษตร                รับจ้าง            รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
 ค้าขาย/ธุรกิจ        อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................... 
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7. รายไดต้่อเดอืน 
  ต่ำกว่า 5,000 บาท                5,000 – 10,000 บาท           
  10,000 – 20,000 บาท             20,000 บาทข้ึนไป   

 

ข้อมูลด้านครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

8. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน ..................... คน 
    จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงาน/มีงานทำ ................................. คน 
    จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ทำงาน ......................................... คน  จำแนกเป็น 
 1. เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน  ................. คน  2. เรียนหนังสือ  ....................... คน 
 3. คนชรา   .................. คน  4. พิการ  ........................ คน  
 5. ตกงาน / กำลังหางาน  ................... คน  6. อื่นๆ ระบุ ......................... คน 
 
9. ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันท้ังหมด ต่อเดือน 
     น้อยกว่า 5,000 บาท                ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท           
     ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท           ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท         
     ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท           ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท         
     ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท           มากกว่า 35,000 บาท 
 
10. ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันท้ังหมด ต่อเดือน 
     น้อยกว่า 5,000 บาท                ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท           
     ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท           ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท         
     ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท           ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท         
     ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท           มากกว่า 35,000 บาท 
 
11. รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็นอย่างไร 
     รายได้กบัรายจ่ายพอๆ กัน                รายได้มากกว่ารายจ่าย พอมีเงินเหลือเก็บ           
     รายได้น้อยกว่ารายจ่าย             อื่นๆ (ระบุ) ............................................         
 
12. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือออมทรัพย์หรือไม่ 
     ไม่มี                  มี           
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13. ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนน้ีมานานเท่าใด 
     อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาต้ังแต่ด้ังเดิม 
     ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนน้ีมาแล้ว ........................................................... ปี 
 
14. ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่ 
     คิดจะย้าย                 ไม่คดิจะย้าย           
     ไม่แน่ใจ เหตุผลประกอบ ................................................................................................         

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือ ตามความพึงพอใจของท่านที่ โดยมีระดับคะแนน 
ดังนี้       

              ระดบัคะแนน 5    หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 3    หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 2    หมายถึง   ความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1    หมายถึง   ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
    1) ความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มข้ึนหลังได้รบัการอบรม      
    2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ      
3) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรงุศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง      
4) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมลูค่าให้กบัผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน       
5) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์      
2. ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
1) การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน      
2) การนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง      
3) การนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับครัวเรือน      
4) การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
อย่างแท้จริง 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

3. ด้านการจัดกิจกรรม 
    3.1 วิทยากร 

 1) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร      

 2) เทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร      
 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ      

 4) การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียง       

 5) การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน และตรงประเด็น      
 6) การใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย      

 7) การตอบข้อซักถาม และการสนทนากับผู้เข้าร่วมอบรม      

 8) การเตรียมเอกสารประกอบการอบรม      
    3.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม      
2) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรม      
3) ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์      
3.3 กระบวนการในการจัดกิจกรรม 
1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม      
2) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรม      
3) การทำหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะผู้จัดกิจกรรม      

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมนิทักษะการปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พ้ืนท่ีบา้นพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ชื่อ - สกุล .......................................................................................................................................................... 
คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ข้าร่วมโครงการ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับ

ระดับคะแนนให้ผู้สอนใส่คะแนนลงในช่องว่างตามคะแนนที่ได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 สามารถใช้ทักษะในการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 3 คะแนน 
 สามารถใช้ทักษะในการทำงานที่กำหนดไว้มีข้อบกพร่องบางส่วน 2 คะแนน 
 สามารถใช้ทักษะในการทำงานที่กำหนดไว้มีข้อบกพร่องส่วนใหญ่ 1 คะแนน 
 สามารถใช้ทักษะในการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องน้อย 0 คะแนน 

 

ทักษะปฏิบัติการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการประเมนิ 

3 2 1 0 
 
 
การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

การเตรียมวัสดอุุปกรณ์     
การปฏิบ ัต ิตามขั ้นตอนในการ
ดำเนินการ 

    

การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์     
การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์     

 
 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านพรสวรรค์ 

การเตรียมวัสดอุุปกรณ์     
การปฏิบ ัต ิตามขั ้นตอนในการ
ดำเนินการ 

    

การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู ้วิถี
พอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ของ
ชุมชน 

    

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์     
รวม (คะแนน)  

สรุปผลการประเมิน ผ่าน  ไม่ผ่าน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
              1-19 คะแนน  = ไม่ผ่าน 

  20 คะแนน ข้ึนไป  = ผ่าน 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมวันท่ี 16-18 มิถุนายน พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 
 

กิจกรรมวันท่ี 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ง 
 

โครงการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน                    
พ้ืนท่ีบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาคผนวก จ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล   นายนพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที ่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
13180 
 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2560 Master of Teaching Chinese to Speakers of Other 

Languages, Fudan University, China. 
 พ.ศ. 2558 ศ ึกษาศาสตรบ ัณฑิต (ศษ .บ . ) สาขาการสอนภาษาจ ีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2557 Bachelor’s Degree in Arts (Teaching Chinese as a Foreign 

Language), Yunnan University, China. 
 

ผลงานวิจัย 
 

1. นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2561). การศึกษาค้นคว้าของไหว้เจ้าใน
เทศกาลสำคัญของชาวไทยเชือ้สายจีนในประเทศไทย. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
รังสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 :         
น. 39-52. (TCI 2)   
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2. นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2562). การศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 

และปัญหาการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนหน่วยคำเสริมกริยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกศิลป์-ภาษาจีน โดยใช้
แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาจีน. วารสารสวนสุนันทาวิชาการ
และวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562. (TCI 1)  

3. นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง และปวรวิทย์ กิจสิงห์. (2562). การสำรวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 สายศิลป์ -
ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที ่มีต่อข้อสอบวิชา
ความถนัดทางภาษาจีน(PAT7.4). เอกสารหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฎาคม 2562 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล   นายประพรรธน์ พละชีวะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
สถานท่ีติดต่อ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที ่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
13180 
 

ประวัติการศึกษา  
 - ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผลงานวิจัย 
 

1. บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ว ิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 
TGT การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อ
แผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั ่งยืนสู ่เอเชีย-แปซิฟิก" วันเสาร์ที ่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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2. บทความวิจัย เรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง
นาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 การประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน 
ครั้งที่ 5" สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งย ืนสู่
เอเชีย-แปซิฟิก" วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

3. บทความวิจัย เรื่อง การเสริมสรา้งทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการ
สะท้อนความคิดผ่านเคร ือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558  
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ชื่อ – นามสกุล   นางสาวกาญจนา  เวชบรรพต 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที ่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
13180 
 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2559 ปรั ชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิ ต  (ปร .ด . )  ส าขาว ิ ชา คณ ิตศาสตรศ ึ กษ า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2550 ศึกษาศาสตรมหาบ ัณฑิต (ศษ.ม) สาขาว ิชาคณิตศาสตรศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 
 

ผลงานวิจัย 
 

1. วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และ กาญจนา เวชบรรพต . (2560). รายงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

2. กาญจนา เวชบรรพต และชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ. (2560). รายงานวิจัย
เรื ่องการสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
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3. กาญจนา เวชบรรพต. (2559). ความรู้ของครูคณิตศาสตร์ เรื่องการ
หาร. ในเอกสารสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการด้านคณิต
ศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2.  5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559: หน้า 7-11. 
สงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

4. กาญจนา เวชบรรพต, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และณัฐวัตร สุดจินดา. 
(2560). การประเมินระหว่างเรียนของครูคณิตศาสตร์. ใน
เอกสารสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร
ศึกษา ครั ้งที ่ 3.  10 – 12 มีนาคม 2560: หน้า 21-28 . 
เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

5. กาญจนา เวชบรรพต. (2561). การสะท้อนผลของครูคณิตศาสตร์โดย
ใช้แนวทางการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา. ในเอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั ้งที ่ 4. 2 -4 
กุมภาพันธ์ 2561: หน้า 7-11. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

6. กาญจนา เวชบรรพต, ไมตรี อ ินทร์ประสิทธิ ์ และนฤมล อินทร
ประสิทธ์ิ. (2561). ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีการแบบเปิดที ่มีต่อบทบาทการสอนของครู. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 หน้า 11 – 22. 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ    

 
 

ชื่อ –นามสกุล นางสาวสายนภา  วงศ์วิศาล 
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ 
สถานท่ีติดต่อ  หลักสูตรภาษาจีน คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 13180 
 

วุฒิการศึกษา 
พ.ศ.  2559 

 
Master’s Degree Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages (MTCSOL), Minzu University, China 

             พ.ศ. 2557 อ ั กษรศาสตรบ ัณฑ ิต  ( อ .บ .)  สาขา เอ เช ี ยศ ึกษา  (ภาษาจ ีน)                 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานวิจัย  
 1. ประพรรธน์ พละชีวะ ยุภาพร นอกเมือง ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์ และ

คณะ. (2559). การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนำเสนอด้วย
เว็บเควสท์ร่วมกับเครื ่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู ้. เอกสารหลังการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร ั ้งท ี ่  41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์. 8-9 ธันวาคม 2559. 
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 2. สายนภา วงศ์วิศาล. (2561).การศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์๑) . เอกสารหลังการ
ประชุมว ิชาการระดับชาต ิ “นว ัตกรรมการจัดการ:การ
ขับเคลื ่อนธุรกิจชุมชนสู ่เศรษฐกิจดิจิทัล”. มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 1 มิถุนายน2561. 

 3. อังคนา กรัณยาธิกุล สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม กนกวรรณ ปานสุขสาร และ
คณะ.  (2561). ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในเขต
เทศบาล ตำบลโคกสูง จ.สระแก้ว. เอกสารหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 18-18 ตุลาคม 2561. 

 4. สุภัชฌาน์  ศรีเอี่ยม อังคนา กรัณยาธิกุล กนกวรรณ ปานสุขสาร และ
คณะ. (2562). รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครู ในเขตเทศบาลตำบล
โคกสูง จ.สระแก้ว . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562. 

 5. สายนภา วงศ์วิศาล และทอฝัน ธาระมัตร. (2562). แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน เสียงเบาใน
ภาษาจีนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยใช้สื ่อการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์ .  เอกสารหล ังการประชุมว ิชาการระด ับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม 
น ำ ก า ร พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ”  .  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 4 - 5 กรกฎาคม 2562. 

 6. จิตตรี จิตแจ้ง และสายนภา วงศ์วิศาล. (2562). ความสามารถใน
การคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 
2563 
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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพูนพชร ทัศนะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที ่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
13180 
 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 6125  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 พ.ศ. 8255  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ผลงานวิจัย 
 

1. วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงสุรินทร์, อรนุช สมประสิทธ์ิ, ภัทรพรรณ 
พรหมคช และ พูนพชร ทัศนะ. (2562). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
วิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราช ูปถ ัมภ์ . วารสารว ิชาการหลักส ูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 เดือนมกราคม-
เมษายน 2562 

 


