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(ภาษาไทย) .การอนุรักษ์ ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนชาติพันธุ์ การแข่งขันอย่างยั่งยืน  
(ภาษาอังกฤษ) Conservation Cultural Capital Local Wisdom  Ethnic Communities and  

Sustainable Competitiveness 

๕. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทีก่ าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จักต้องด าเนินภารกิจควบคู่ไปกับ
การบูรณาการภารกิจเข้ากับหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์การพัฒนาในระดับจังหวัดของจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวคือ ๑) 
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน 
และอุตสาหกรรม รองรับ EEC ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย มี
มาตรฐาน ๓) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ๔) 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ๕) ฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

นอกจากท่ีได้กล่าวข้างต้นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ถือเป็นโครงการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เนื่องจากกรอบการด าเนินงานของโครงการดังกล่าวเน้นการท างานเข้าไปสร้าง
จิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาและการด าเนินงานในระดับทองถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ๓  ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สอดคล้องต่อยุทธศาสต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งเพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภู
ไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงภายใต้โครงการดังกล่าว 

ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการที่ ๑ การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมภูไท ชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการที่ ๒ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการที่ ๓ การส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพ้ืนถิ่นตามความเชื่อในวัฒนธรรมภูไทในพ้ืนที่
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการที่ ๔ การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือรวบรวมชุดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้าน เพ่ือน าไปสู่การสร้างคุณค่า และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการด ารงชีวิตสามารถปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้อย่างมั่นคง เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป  

๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดการอนุรักษ์ 
แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม  
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวคิดชาติพันธุ์  
แนวคิดการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

๗. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย (Stakeholder analysis) 
๑.  นักวิจัยได้รับองค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์จากรากฐานวัฒนธรรมชาวภูไท  
๒.  ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่จากรากฐานต้นทุนเดิมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่มี

เอกลักษณ์ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน 
 ๓. ชาวภูไท 
 ๔. นักเรียน/นักศึกษา 
 ๕. บุคคลทั่วไป 

๖. ผู้น าระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา รององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา หัวหน้างานนโยบายและแผน ผู้น าชุมชน 
ประชาชน  

๗. โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๙. ส านักงานจังหวัด และส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  
 
 
 
 

การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
และทุนทางวัฒนธรรมภูไท 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไท 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นถิ่นตามความเชื่อในวัฒนธรรมภูไท 

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุช์าวภูไท 

การอนุรักษ์และยกระดบัทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชมุชนชาติพันธุ์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยนื 
กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะกระทิง  

ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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๙.การวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินโครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภู
ไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. เพ่ือรวบรวมชุดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และเครือข่ายการอนุรักษ์
ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้บทเรียนการด าเนินโครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. ไดชุ้ดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และเครือข่ายการอนุรักษ์ภายใต้
โครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๓. สร้างคุณค่า จิตส านึกการให้ความส าคัญต่อทุนทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

วางแผน/จัดประชุมคณะท างานโครงการย่อย ขั้นตอนท่ี ๑ 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

ขั้นตอนท่ี ๔ 

ขั้นตอนท่ี ๕ 

ขั้นตอนท่ี ๒ สังเคราะห์บทเรียนการด าเนินโครงการ  

สกัดผลผลิตโครงการวิจัย 

รวบรวมข้อสรุป/ข้อค้นพบ 

จัดท าชุดข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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๔. เกิดแหล่งข้อมูลใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไป ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดท า
สารคดีการท่องเที่ยว  

๑๒.วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
๑๒.๑ ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย (ระบุขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัย ให้ชัดเจน) 
        วิธีการด าเนินการบริหารโครงการวิจัย   
         การอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้วิจัยวางแผนการด าเนินงานออกเป็น ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย  

๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินการวิจัย และจัดตั้งคณะท างานในพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายการปฏิบัติการวิจัย 
    ๑.๑ ชี้แจงคณะท างานถึงวัตถุประสงค์การวิจัย และวางแผนการลงพื้นที่ 
     ๑.๒ จัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
    ๑.๓ ตั้งคณะท างานในพ้ืนที่ 

๒. ประชุมร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย และคณะท างานในพ้ืนที่ เพ่ือสังเคราะห์บทเรียนการ
ด าเนินโครงการ  
    ๒.๑ จัดประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการวิจัยตลอดกระบวนการวิจัย 

๒.๒ ระดมความคิดเห็นเพ่ือสังเคราะห์บทเรียน 
๓.  ประชุมคณะท างานเพ่ือค้นหาชุดองค์ความรู้จากการวิจัยในแต่ละโครงการ เพ่ือน าไปสู่

การสกัดผลผลิตที่ได้จากผลการวิจัย  
  ๔.  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมข้อสรุปชุดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

อนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และ
เครือข่ายการอนุรักษ์ 
   ๕. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดท าชุดข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๑๓.ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ล าดับ 

ที่ 
แผนงาน 

ย่อย/ 
กิจกรรม/ 
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละของ 
กิจกรรมใน 

ปีงบประมาณ 

ผลผลิต 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑ ประชุมคณะท างาน
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการวิจยั และ
จัดตั้งคณะท างานใน
พื้นที่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายการ
ปฏิบัติการวิจยั 

              

๒ ประชุมร่วมระหวา่ง
คณะผู้วิจัย และ
คณะท างานในพื้นที่ 
เพื่อสังเคราะห์
บทเรียนการด าเนิน
โครงการ 
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ล าดับ 
ที่ 

แผนงาน 
ย่อย/ 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละของ 
กิจกรรมใน 

ปีงบประมาณ 

ผลผลิต 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๓ ประชุมคณะท างาน
เพื่อค้นหาชุดองค์
ความรู้จากการวิจัย
ในแต่ละโครงการ 
เพื่อน าไปสู่การสกัด
ผลผลิตที่ได้จาก
ผลการวิจยั 

              

๔ จัดประชุมเพื่อ
รวบรวมข้อสรุปชุด
องค์ความรูทุ้นทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น การอนุรกัษ์
ทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ การใช้
สมุนไพรใน
วัฒนธรรมชาวภูไท 
และเครือข่ายการ
อนุรักษ ์

              

๕ จัดท ารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และจัดท าชุดข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

              

๑๔.เอกสารอ้างอิง 
   เกตุอุบล พงศ์นุรักษ. (๒๕๕๖). การจัดการเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อการอนุรักษ์   

ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษา ต าบลวังกว้าง จังหวัดพัทลุง. ค้นคว้าอิสระ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

        คัชพล จั่นเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์. (๒๐๑๗). การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว  
  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สาขามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ , ๑๐(๑), ๑๑๑- ๑๒๑.  

    ปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี. (๒๕๕๙). ทุนวัฒนธรรม ๙ ยุคสมัย. วารสารอุตสาหกรรมสาร, ๕๘(๖), ๑ – ๔๑.  

เปรมชัย จันทรจ าปา. (๒๕๕๘). การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนคร 
    สงขลา. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ, คณะรัฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชอุ่ม. (๒๕๕๓). ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าคา 
    อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนา, ๒(๑), ๔๗-๕๙. 

เสรี ซาเหลา และคณะ. (2545). กลุ่มชาติพันธุ์: วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค์. ส านักวิจัย 
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และบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 
อมรา พงศาพิชญ์. (2537). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.  

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อัจฉริยาภรณ์ ไชยโย. (๒๕๖๐). เครือข่ายการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ชุมชน 

บ้านนาอีสาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. งานนิพนธ์หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

๑๕.แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

  หลังจากสรุปผลการวิจัยและจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์คณะผู้วิจัยจะด าเนินการน าเสนอผลการวิจัย
ส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และเครือข่ายการ
อนุรักษภ์ายใต้โครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลับไปยังกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการ
อนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการถ่ายทอดการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพบริบทใกล้เคียงกันเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในพัฒนาและการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป   

๑๖. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

๑. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

๑. บทเรียนการด าเนินโครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรม
ภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. ชุดองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไท และเครือข่ายการ
อนุรักษภ์ายใต้โครงการการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
ชาติพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา วัฒนธรรมภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

   ๑. มีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงจากผู้เข้าชม นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ และผู้มีเกี่ยวข้อง 
๒. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธ์ภูไท 
๓. เกิดการอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรในวัฒนธรรมชาวภูไทสู่การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 
๔. สามารถน าไปใช้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่สนใจ/นักท่องเที่ยว 

๓. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (impact) 
  เกิดการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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๓.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
๑. เกิดแหล่งข้อมูลใหม่เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สามารถน าไปสู่การจัดท าสารคดีการ

ท่องเที่ยว 
๒. เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ภายใต้ตัวชี้วัดระยะเวลา ความต่อเนื่อง การต่อยอด

และองค์ความรู้ของชุมชน 
๓.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

๑. สร้างคุณค่า จิตส านึกการให้ความส าคัญต่อทุนทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. ชุมชนสามารถน าสื่อออนไลน์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
๓. ในพ้ืนที่สามารถน าสื่อออนไลน์ไปใช้เป็นองค์ความรู้แก่นักเรียน 
๔. การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือ ศูนย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล 
๕. คนในชุมชนให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม 
๖. สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างการอนุรักษ์ในท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

๓.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เกิดการเผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม 

  สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแล การค านึงถึงประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  

๑๗.ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัยท่ีมีอยู่ 
ความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐานทางการวิจัย และสภาพพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเอ้ืออ านวยต่อการ

ด าเนินการวิจัยิ  
๑๘.งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียด) 

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๑ งบบุคลากร   หัวหน้าทีมวิจัย )๑๐% ของงบประมาณ

ทั้งหมด( 
๒๐,๐๐๐ 

๒ งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ  เช่น ปากกา กระดาษ  หมึกพิมพ์ 
กระดาษสี กระดาษฟลิบชาร์ต เป็นต้น 

 
๒๑,๐๐๐ 

๓ งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 
 

จัดประชุม 
ค่าอาหาร ๒๐×๗๐×๕ 
ค่าอาหารว่าง ๒๐×๒๕×๕ 

รวม  ๙,๕๐๐ บาท  
ค่าถอดเทป ๑๕ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ 

รวม ๔,๕๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 

รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน ๑๕ เล่มๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท 

รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
ค่าจัดท าชุดองค์ความรู้จากการวิจัย  
ค่าวิเคราะห์และรวบรวม  

รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อพสธ-มรร.  

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
จัดท าพร้อมเข้าเล่ม ๑๐๐ เล่มๆ ละ ๕๐๐ 

รวม ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและ    
 ภาพเคลื่อนไหวตลอดโครงการ  

 รวม ๕,๐๐๐ บาท   
 ค่าจ้างท าสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์   

     รวม ๑๐ ๐๐๐,บาท 
 ค่าเดินทางตลอดโครงการ ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๙,๐๐๐ 
๔. งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย  งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑๙.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

                     ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

                    เสนอต่อแหล่งทุนอื่น..................................................................................................................... 

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................................ 

๒๐.ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................... ......................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 
วิทยานิพนธ์หรือใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า 

 

                                                      (ลงชื่อ) .................................................................. 

                                                                 (.ดร.อธิภัทร..สินทรโก....) 
                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่...30...เดือน......สิงหาคม....พ.ศ. …2563… 
 

        

  

  



อพสธ-มรร.  

ส่วนที่ ๓ : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ   อาจารย์ ดร.อธิภัทร  สินทรโก  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1411300045820 
E-mail:   atipatsin@hotmail.com 
โทรศัพท์:  095-5628604  
ที่อยู่ปัจจุบัน:  91/123 หมู่ 3 ต าบลโสธร  

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ประวัติการศึกษา 
ปี 2551  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา  

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2555  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปี 2561  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประวัติการท างาน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
รายวิชาที่สอน 
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
- ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ 
- การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา  

ปี 2559  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ปี 2562  รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
งานวิจัย 
ปี 2558  การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานิคม 

อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปี 2560  ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางตอนกลาง 
ปี 2560  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราชอ าเภอ 

บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 

สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2561  การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเขื่อนห้วยโสมง ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี 2561  การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอ าเภอบางคล้า  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2562  ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกระบวนการสร้างรากฐานความม่ันคงทางอาหาร กรณีศึกษา  

ชุมชนปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 
ผลงานน าเสนอผลการวิจัย  
ปี 2559  การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานิคม 

อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอด้วยวาจาในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครัง้ที่ 6 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 17 
มิถุนายน 2559    

ปี 2561  Sintarako, A., Chaiyarit, A., and Khunkha, N. 2018. Readiness and Factors Effecting the 
Adaptation in Entering the ASEAN Economic Community (AEC) of Sub-district 
Administrative Organizations in the Mid-Central Provincial Cluster. Official conference 
proceeding of MIRDEC 2018, Madrid, Spain. Oral presentation on 26-29 March 2018. 
ISBN: 978-605-82290-7-5, pp.53-58.  

ปี 2561  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 
สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 (9th Rajanagarindra Research: National 
Academic and Research Conference) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2561    

ปี 2563  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตีพิมพ์วาสารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (TCI กลุ่ม 2)  

ปี 2563 ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วาสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  

ปี 2563  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราช อ าเภอ 
       บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น,  

4(2), 35 – 49. 

 

หมายเหตุ : ๑. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ใน การ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

๒. การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงหาก ตรวจสอบ
พบว่ามีการปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาสนับสนุนและจะรายงานผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี/ ผู้อ านวยการทราบ 
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แบบเสนอโครงการวจิยั 
เพื่อขอรบัการพจิารณาเพื่อบรรจุในแผนแมบ่ท อพสธ - มรร.  
ระยะที ่๕ ปีทีเ่จด็ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) 

มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวจิยั 

การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมภูไท                  
ชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

The Invention of Online Media for Historrical Knowledge and Phu Thai culture                   
of Ban Koh Krating Community Klong Takao Subdistrict Tha Takiab District Chachoengsao Province 
 
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
สว่นที ่๒ : ความสอดคล้องกบักรอบการด าเนนิงาน โครงการอนรุักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) (๓ กรอบ ๘ กิจกรรม) โปรดระบ ุ
              กรอบที่ 2 ด้านทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

กิจกรรมที่ 4  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
สว่นที ่๓ : องค์ประกอบของขอ้เสนอโครงการวจิยั 

๑. ผูร้บัผดิชอบประกอบดว้ย 
๑.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย นายอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ......หัวหน้าโครงการวิจัย..........คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
 

๒. มาตรฐานการวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการวจิัยนี ้(ถา้มี) 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
๓. การตรวจสอบทรัพยส์นิทางปญัญา (IP search) (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................. ......... 
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๔. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวจิยั 
(ภาษาไทย)  การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ประวัติศาสตร์ชุมชน การสร้างสรรค์สื่อศิลปะ 
(ภาษาอังกฤษ) The Invention of Online Media, Historrical Knowledge, Creation 

of art media    

๕. ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นการกล่าวถึงอดีตที่มีการฟ้ืนหรือจ าลองขึ้นมาใหม่ จากหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่น ามาใช้เป็นข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มาก
เกินกว่าที่จะศึกษาหรือจดจ าได้ทั้งหมด ดังนั้นการบันทึกหลักฐานหรือสร้างฐานข้อมูลเป็น วิธีการบันทึกประวัติศาสตร์
ที่มีความส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ศึกษาในรุ่นหลัง การศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จัก
ตัวเอง ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ ความรู้ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และ
เข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆ ในสมัยของตนได้  ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝน
ความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหา
สลับซับซ้อนได้ ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถน ามาเป็นบทเรียน และประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหา และวิกฤตการณ์ต่างๆ และเข้าใจถึงสังคม วัฒนธรรมที่ปรากฏในปัจจุบัน  

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคม ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้าน               
ภูมิปัญญามีอยู่ในทุกพ้ืนที่ โดยภูมิปัญญาเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมถึงค่านิยมและ
ความเชื่อที่ผูกพันสังคม ภูมิปัญญานี้ท าให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อสังคมโดย
ส่วนรวม และเกิดการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการกระจาย
ทางวัฒนธรรม จึ่งก่อให้เกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมของมนุษย์จะสามารถปรากฏตาม             
ความเชื่อและประเพณีท่ีเกิดจากภูมิปัญญารวมถึงมีที่มาจากความเป็นชาติพันธุ์ 

ชาติพันธ์ภูไท หรือ ผู้ไท ในประเทศไทยเดิมมีถิ่นฐานอยู่ในภาคอีสาน พบในเขตจังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร สกลนคร และบางส่วนกระจายอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด 
และยโสธร ชาวภูไทเป็นกลุ่มคนที่รักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดี ภายหลังมีการอพยพย้ายถิ่นฐานสู่ภาค
ตะวันออก ดังที่ปรากฏกลุ่มชาวภูไท บ้านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่มคน       
ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสาน มาอาศัยในพ้ืนที่เขาอ่างฤาไน จนกระทั่งภายหลังมีการตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุาเขาอ่างฤาไนขึ้น จึงถูกผลักดันให้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่บ้านเกาะกระทิงจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ชาวบ้าน
จะย้ายถิน่ฐานหรืออพยพมาจากทางอีสาน มาสู่ภาคตะวันออก แต่ยังคงยึดถือความเชื่อและวัฒนธรรมภูไท โดยเห็นได้
จากการจัดงานผ้าปุาสามัคคี สืบฐานวัฒนธรรมภูไท ที่มีการออกร้านค้าชุมชน มีสินค้าพ้ืนถิ่นชาวภูไท รวมถึงการ
น าเอาอาหารภูไทมาท าเป็นโรงทาน สะท้อนให้เห็นถึงการธ ารงไว้ซึ่ยความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีไม่ได้เลือนหายไป 

จากประวัติศาสตร์ และทุนทางวัฒนธรรมภูไท ของชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มศีักยภาพทางวัตถุดิบของเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย มีความทันสมัย และสามารถเข้าถึงผู้อ่านในวงกว้าง  
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและที่จะต้องอาศัยสถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุม เฝูาระวังทางวัฒนธรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้มีให้เกิดขึ้น เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
ที่ดีงามเพ่ือสืบสานและพัฒนาต่อเนื่องโดย การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และทุนทาง
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วัฒนธรรมภูไท ชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้เพราะสื่ออน
ไลน์มีศักยภาพต่อการเข้าถึงข้อมูลได้สูงสุด รวมถึงในอนาคตนั้นพ้ืนที่เมืองชุมชนบ้านเกาะกระทิง จะสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนแก่ผู้คนในพ้ืนที่ต่อไป 

๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

อารียา บุญทวี จินดา เนื่องจ านงค์ และ วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ (2561) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษาศักยภาพของ
ทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางวัฒนธรรม ของพ้ืนที่ศึกษา มีความโดด
เด่นด้านที่ตั้งที่มีศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ ทุนด้านประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  โอกาสในการพัฒนของพ้ืนที่คืออ าเภอติดกับ
แม่น้ าและมีวัดที่ส าคัญหลายวัด ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมไหว้พระทางแม่น้ าบางปะกง นอกจากนี้มีธนาคารการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร 
อุปสรรค ยุคโลกาภิวัตน์ท าให้เยาวชนไม่ค่อยสนใจศิลปะวัฒนธรรม โดยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมควรมีแนวทาง ว่าควรการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระดับต าบล สู่ระดับอ าเภอและสู่ระดับ
จังหวัด จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ทุนทางวัฒนธรรม และน าของดีของแต่ละชุมชนมาวางจ าหน่ายที่อุทยาน พระ
พิฆเนศวรปางยืนต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้วิจัยได้จัดท าหนังสือองค์ความรู้ทุน
ทางวัฒนธรรม ฉบับไทย-อังกฤษ-จีน และได้จัดนิทรรศการทุนทางวัฒนธรรมที่อุทยานพระพิฆเนศวร (ปางยืน) เพ่ือให้
เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของชาติและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน(2556) ศึกษาเรื่องบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัต
ลักษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาทการใช้สื่อใหม่ เป็นการสร้างค่านิยมทางสังคมและ
สร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยอัตลักษณ์ เป็นความหมายร่วมที่มีภาษาเป็นสื่อกลางท าให้เยาวชนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน
สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆร่วมกันได้ อัตลักษณ์สื่อความหมายด้วยระบบสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนความหมายเปลี่ยนผ่าน
การใช้ภาษาในลักษณะรูปแบบต่างๆ เช่นเสียงข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว สื่อเป็นตัวแทนของสังคมใหม่ สื่อ
และอัตลักษณ์มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่างกันสื่อดิจิตอลสมัยใหม่จึงมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์และมีบทบาทใน
การแสดงออกของเยาวชน รวมถึงสื่อใหม่เป็นพ้ืนที่ในการสร้างและตกแต่งอัตลักษณ์ของเยาวชน เยาวชนนิยมใช้สื่อ
ใหม่เป็นช่องทางในการรับความคิดเห็นและสะท้อนกลับจากเพ่ือนในโลกเสมือนจริง  สื่อใหม่จึงกลายเป็นช่องทางใน
การรับความคิดเห็นและสะท้อนกลับจากเพ่ือน มีการแบ่งปันคลิปวิดีโอ การใช้พ้ืนที่ทดลองและแสดงออกทางสัญญะ
แสดงออกด้วยการอัพโหลดคลิปวิดีโอ การสะท้อนกลับสื่อสารผ่านโลกเสมือนจริงขึ้นเกิดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทันทีทันใดมากกว่าการสะท้อนผลกลับในโลกจริง ที่เราอาศัยอยู่สื่อดิจิตอลใหม่เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้กับโลก
และการขัดเกลาสังคมของเยาวชน 

สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชอุ่ม (2553) ศึกษาเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าคา 
อ าเภอ อัมพวา ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทุนวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ ว่ามี 3 รูปแบบกล่าวคือ 1) สิ่งที่ฝัง
อยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ 2) สิ่งที่เป็นรูปธรรม 
ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ สิ่งก่อสร้างสถานที่ที่เป็นมรดกโลก 3) ความเป็นสถาบัน ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดความเป็นรูปธรรม เช่น กติกา การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่วมกัน โดยในยุคทุนอุตสาหกรรมเป็น
ทุนหลักโดยมีการบริการเข้ามาเป็นทุนก้ ากึ่งระหว่างทุนภาคอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์
กับความเติบโตระหว่างอุตสาหกรรมกับภาคบริการโดยมีสินค้าวัฒนธรรม (cultural products) แสดงความ
เจริญเติบโตของทุนวัฒนธรรม  



อพสธ-มรร.  

 

๗. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. การวเิคราะหผ์ู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีกบัโครงการวจิยั (Stakeholder analysis) 
๑.  นักวิจัยได้รับองค์ความรู้และผลงานสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์

และทุนทางวัฒนธรรมภูไท 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎ ี
การออกแบบ/ การแพร่กระจายวฒันธรรม 

การลงพื้นที่ศึกษาและด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
- ข้อมูลประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของ

พื้นที่/ ชาติพันธ์ุ  

- รากฐาน ทุนทางวัฒนธรรมชาวภไูท 

- ข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- สังคม ประเพณี ความเชื่อ การเก็บรบรวมข้อมลู 
- ข้อมูลด้านเอกวาร 
- ข้อมูลภาพถ่าน 

-  

สภาพปัจจบุนัของชมุชน  ทนุทางวฒันธรรม 

การสรุปขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อการออกแบบการสรา้งสรรคส์ือ่ออนไลน ์ดา้นองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร์

และทนุทางวฒันธรรมภไูท ชมุชนบา้นเกาะกระทงิ ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา

ออกแบบและสรา้งสรรคส์ือ่ออนไลน ์

ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรบัปรุงแกไ้ขผลติภณัฑ ์

จดักระบวนการรว่มกบัชมุชม คืนขอ้มลูชมุชน สอบถามและประเมนิความพงึพอใจ พรอ้มทัง้ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล จดัพิมพร์ายงานวจิยั / เผยแพรผ่ลงาน 



อพสธ-มรร.  

๒.  ชุมชนได้ชุดผลงานการสรา้งสรรค์สื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และทุนทาง
วัฒนธรรมภูไท ซึ่งเป็นแล่งรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ชุมชน 

๙.การวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวจิยั 
ขอบเขตด้านเนื้อหา: องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมภูไท 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ : บ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา : ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ๑ ปี 

๑๐.วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 สร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองในสื่อออนไลน์ 
2.2 พัฒนาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ออกมาในรูปแบบทางศิลปะท่ีเข้าใจง่าย 
2.3 เผยแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์เพ่ือการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและสามารถพัฒนาเป็นข้อมูลส าหรับ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
2.4 คืนข้อมูลแก่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ 

๑๑.ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
1.  ชุมชนสามารถน าสื่อออนไลน์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

2.  ในพ้ืนที่สามารถน าสื่อออนไลน์ไปใช้เป็นองค์ความรู้แก่นักเรียน 

๑๒.วธิกีารด าเนนิการวจิยั และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บขอ้มลู 
1. ลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา                 

เพ่ือเก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพ จากสัมภาษณ์ เพื่อน ามาประกอบข้อมูลในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ด้านองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรมภูไท  

2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน หนังสือที่เกี่ยวข้อง พัฒนาข้อมูลออกมาในรูปแบบศิลปะ ให้
ง่ายและทันสมัยส าหรับการเข้าถึง 

๑๓.ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนนิงานตลอดโครงการวจิยั 
ล าดบั 

ที ่
แผนงาน ยอ่ย/ กจิกรรม/ โครงการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ผลผลติ 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค. 
ก.พ

. 
ม.ี

ค. 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. - ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน ศึกษา
ประวัติศาตร์ รากฐาน  ทุนทางวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น  

            ข้อมูลพื้นท่ี 

2. - ลงพื้นที่ จัดเวทีขอข้อมูลจาก
หน่วยงานราชการ องค์การบรหิารส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหตัถกรรม 
กลุ่มผูรู้้ กลุ่มเกษตรกร ปราชญ์
ชาวบ้านและและชุมชน เพื่อ
แลกเปลีย่นข้อมูลของพื้นที่วิจัย 

            ข้อมูลจากผูรู้้ ผู้ปฏิบัติ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

3. - วิเคราะห์ข้อมลูทางประวัตศิาสตร์และ
ทุนทางวัฒนธรรมภูไท 

   
 

         ข้อมูลที่ผ่าน 
กระบวนการการ

วิเคราะห ์



อพสธ-มรร.  

ล าดบั 
ที ่

แผนงาน ยอ่ย/ กจิกรรม/ โครงการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ผลผลติ 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

ม.ี
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค. 
ม.ิ

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

4. - วิเคราะห์ และออกแบบสื่อออนไลน์
ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตรแ์ละ
ทุนทางวัฒนธรรมภูไท 

            รูปแบบของสื่อออนไลน ์

5. - ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุง เพิม่เติม
ข้อมูลตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

            ค าแนะน าจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. - สร้างผลงานสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ 
ด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตรแ์ละ
ทุนทางวัฒนธรรมภูไท 

            ผลงานการสรา้งสรรค์             
สื่อออนไลน ์

7. - ลงพื้นที่จัดเวทีน าเสนอผลงาน
สร้างสรรคส์ื่อออนไลน์ ด้านองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม
ภูไท/ เปดิใช้งานสื่ออนไลน ์

            ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็นจากเวที 
ที่มีต่อสื่อออนไลน ์

8. - ปรับปรุงสื่ออนไลน์ตามข้อแนะน าจาก
การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้งาน 

            สื่อออนไลน์หลังจากการ
ปรับปรุง 

9. - น าเสนอ จัดท ารายงาน เล่มรายงาน
สรุปโครงการ 

            รายงานสรุปการวิจยั 

๑๔.เอกสารอ้างองิ 

อารียา บุญทวี จินดา เนื่องจ านงค์ และ วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ (2561) แนวทางการพฒันาศักยภาพทนุ
ทางวฒันธรรมเพื่อสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของอ าเภอคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา . วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 
20 ฉบับที ่1 มกราคม - มิถุนายน 2561 

ฐิตินันท์บุญภาพ คอมมอน(2556) บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลักษณ์ของ
เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชอุ่ม (2553) ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าคา อ าเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๕.แผนการถา่ยทอดองค์ความรู ้เทคโนโลย ีหรอืผลการวจิยัสู่กลุม่เปาูหมายเมื่อสิน้สดุการวจิยั 

10.1 จัดท าสื่อออนไลน์ให้มีความครบถ้วนทั้งทางด้านข้อมูล ความสวยงาม ทันสมัยในแง่ของศิลปะ 

10.2 มอบสื่อออนไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สาธารณะชนต่อไป 

๑๖. ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบจากงานวจิยั 

๑. ผลผลติที่คาดวา่จะไดร้บั (Output) 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒. ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ (Outcome) 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธ์ภูไท 

๑๗.ปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การวจิยัทีม่ีอยู่ 

ในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์นั้น สามารถน าฐานที่มีอยู่เดิมของชุมชนมาพัฒนาเป็นข้อมูลสร้างสรรค์ได้ไม่
ยาก เนื่องจากมีผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนไว้เป็นจ านวนมากแล้ว 

๑๘.งบประมาณของโครงการวจิยั (แสดงรายละเอียด) 

ล าดับที ่
ประเภท

งบประมาณ 
รายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 

1 งบบุคลากร 1.1  ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ 10%  = 25,000 บาท 
1.2  ผูช้่วยวิจัยจ้างเหมาตลอดโครงการ  = 20,000 บาท 

45,000 

2 งบด าเนินการ  
: ค่าวัสดุ 

กระดาษ สี ดินสอ ปากกา เป็นต้น  = 10,000 บาท 10,000 

3 งบด าเนินการ  
: ค่าใช้สอย 

2.1 กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล  25,000 บาท 
- ค่าตอบแทนนักศึกษา 300 บาท x 5 คน x 10 วัน  
= 15,000 บาท 
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 10,000 บาท  
 

2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากจัดเวทีระดมข้อคิดเห็น 
- ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง  
= 3,600 บาท 
- ค่าอาหาร 70 บาท x 15 คน = 1,400 บาท 
- ค่าวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
10,000 บาท 
 

2.3 กระบวนการออกแบบสื่ออนไลน์  75,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาท ากราฟิกและโลโก้  15,000 บาท 
- ค่าจัดท าผลงานสร้างสรรค์เพ่ือลงสื้ออนไลน์  
20,000 บาท 
- ค่าบันทึกภาพนิ่งประกอบสื่อออนไลน์ 15,000 บาท 
- ค่าจัท าภาพเคลื่อนไหวลงสื่อออนไลน์ 15,000 บาท 
- ค่าวิเคราะห์สื่อออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ  10,000 บาท 
 

2.4 ค่าเดินทางส าหรับเก็บข้อมูลตลอดโครงการ   
= 30,000 บาท 
 

2.5 เวทีคืนข้อมูล 5,000 
- ค่าวิทยากร 1 คนx 600 บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600  
- ค่าอาหาร 70 บาท x 15 คน = 1400 บาท 
 

2.6 การสรุปวิเคราะห์/ จัดท ารายงานสรุปวิเคราะห์  
- สรุปวิเคราะห์พร้อมจัดท ารูปเล่มรายงาน 20,000 บาท 

25,000 
 
 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 

75,000 
 
 
 
 

 
 
 

30,000 
 
 

5,000 
 

 
 

20,000 



อพสธ-มรร.  

ล าดับที ่
ประเภท

งบประมาณ 
รายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 

4.  งบอุดหนุน
มหาวิทยาลัย 

งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10% 25,000  

รวม : สองแสนห้าหมืน่บาทถว้น 250,000 

 

๑๙.ข้อเสนอการวจิยัหรือสว่นหนึ่งสว่นใดของข้อเสนอการวจิยันี ้(เลือกไดเ้พยีง 1 ข้อ) 

                     ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

                    เสนอต่อแหล่งทุนอื่น.....................................................................................................................  

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... ............. 

๒๐.ค าชีแ้จงอืน่ ๆ (ถ้าม)ี ............................................................................................................................  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ์หรือใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า 
 

(ลงชื่อ) .................................................................. 

(................................................................) 
                                                                                หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ………… 
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สว่นที ่๓ : ประวตัิคณะผูว้จิยัและทีป่รกึษาโครงการวจิยั 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ 

(ภาษาอังกฤษ) Mr. ARJINJONATHAN ARJINKIT 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3310400389748 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  

  422 ถนน มรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  

  โทรศัพท์ 038 500000 ต่อ 6185 โทรศัพท์มือถือ 0820124769 

 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

  ปริญญาตรี ศศ.บ สาขาทัศนศิลป์-ศิลปจินตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2548 

  ปริญญาโท ศศ.ม  สาขาทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปี 2554 

 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

จิตรกรรมสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก จิตรกรรมไทย 

 

๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า 
เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

  1. ชื่อโครงการวิจัย: วิถีชีวิตลุม่น้ าบางปะกงที่ปรากฏในภาพประดับศาสนสถานพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ชื่อแผนงานวิจัย: บางปลาสร้อย – บางปะกง : วิถีและพลัง ภูมิปัญญาร่วมสมัยของวัฒนธรรม 3 น้ า 
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยบูรพา/ ระยะเวลาการท าวิจัย กรกฎาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 
  สถานะผู้วิจัยร่วม สัดส่วนการวิจัย 70% 
 

2. ชื่อโครงการวิจัย : ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังองค์มณฑป 
วัดสาวชะโงก ต าบลสาวชะโงก อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สัดส่วนการท าวิจัย 100% 
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แบบเสนอโครงการวจิยั 
เพื่อขอรบัการพจิารณาเพื่อบรรจุในแผนแมบํท อพสธ - มรร.  
ระยะที ่๕ ปีทีเ่จด็ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙) 

มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวจิยั 

(ภาษาไทย) การสร๎างสรรคผ์ลติภัณฑ์ชุมชน จากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ชุมชนบ๎านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 (ภาษาองักฤษ) Community product creation From the foundations of Phu Thai 
culture and local wisdom Ban Koh Krating Community Klong Takao Subdistrict Tha Takiab District, 
Chachoengsao Province 

 
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สวํนที ่๒ : ความสอดคล๎องกบักรอบการด าเนนิงาน โครงการอนรุักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) (๓ กรอบ ๘ กิจกรรม) โปรดระบ ุ

              กรอบที่ 2 ด๎านทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
กิจกรรมที่ 4  การอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 
สวํนที ่๓ : องค์ประกอบของขอ๎เสนอโครงการวจิยั 

๑. ผูร๎บัผดิชอบประกอบดว๎ย 
๑.๑ หัวหน๎าโครงการวิจัย นางสาวพนัชกร  เพชรนาค 

ต าแหนํง อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ....หัวหน๎าโครงการวิจัย...............คิดเป็นร๎อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 

 

๒. มาตรฐานการวจิยัที่เกีย่วขอ๎งกบัโครงการวจิัยนี ้(ถา๎มี) 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
๓. การตรวจสอบทรัพยส์นิทางปญัญา (IP search) (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ......................................... 
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๔. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวจิยั 
(ภาษาไทย)  การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ชาติพันธ์ภูไท  วัฒนธรรมท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
(ภาษาอังกฤษ) Community product creation, Phu Thai Nation, Local culture,                     

Local wisdom 
    

๕. ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

ชาติพันธุ์ภูไท คือ กลุํมชนเชื้อชาติไทยที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมในแคว๎นสิบสองจุไทย หรือแคว๎นสิบสองปันนา 
(ดินแดนสํวนเหนือของลาวและเวียดนาม ที่ติดตํอกับดินแดนภาคใต๎ของจีน) ที่มีการเคลื่อนย๎ายของชาวภูไท โดยการ
อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ตํางๆ ในอาณาจักรล๎านช๎าง และอพยพย๎ายถิ่นฐานลงมาจนถึงพ้ืนที่ตํางๆ ในภาคอีสาน 
ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันชาวภูไทได๎กระจัดกระจายอาศัยในจังหวัดตํางๆ ในภาคอีสาน สํวนมากพบใน พ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม บางสํวนพบในพ้ืนทีจ่ังหวัด ร๎อยเอ็ด อุดรธานี ยโสธร อ านาจเจริญ 
หนองคาย และอุบลราชธานี ภายหลังชาวภูไทได๎มีการอพยพย๎ายถิ่นฐานไปยังภาคตะวันออก อาทิ สระแก๎ว 
ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา 

วัฒนธรรมของชาวภูไทมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ตั้งแตํ  ภาษาพูด อาหาร ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณแีละวิถีชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมของการแตํงกาย ซึ่งในปัจจุบันสามารถพบเห็นได๎ในกิจกรรมหรือใน
งานส าคัญ  คือ ผู๎หญิง สวมเสื้อแขนกระบอกสีด า แนวปกคอเสื้อและแนวกระดุมตกแตํงด๎วยผ๎าแถบลายแพรวาสีแดง 
กุ๏นขอบลายผ๎าด๎วยผ๎ากุ๏นสีเหลืองและขาว ประดับด๎วยกระดุมเงิน หํมผ๎าสไบแพรวาสีแดง นุํงผ๎าซิ่นมัดหมี่สีด ามีตีนซิ่น 
ผมเกล๎ามวยและมัดมวยผมด๎วยฝ้ายภูไทหรือผ๎าแพร สวมเครื่องประดับเงิน  และ ผู๎ชาย สวมเสื้อสีด าตกแตํงเสื้อด๎วย
แถบผ๎าลายแพรวา นุํงกางเกงด า ใช๎ผ๎าแพรวาสีแดงมัดที่เอว  ชาวภูไทถือได๎วําเป็นผู๎ที่มีวัฒนธรรมในเรื่องการถักทอ
เสื้อผ๎าที่โดดเดํน จึงปรากฏเสื้อผ๎าชนิดตํางๆ ทั้งฝ้าฝ้าย ผ๎าไหม โดยเฉพาะผ๎าแพรวา นับได๎วํามีวัฒนธรรมเรื่องเสื้อผ๎า
โดดเดํนมาก ผ๎าซิ่น วัฒนธรรมของชาวภูไทที่เดํนชัด คือ การทอผ๎าซิ่นหมี่ตีนตํอเป็นผืนเดียวกับผ๎าผืน เชํน ตีนตํอขนาด
เล็ก ที่เรียกวํา ตีนเต๏าะ เป็นที่นิยมในหมูํภูไท ทอเป็นหมี่สาด มีหม๎อย๎อมคราม จนเป็นสีครามเกือบเป็นสีด า แตํ
ชาวบ๎านเรียกวํา ผ๎าด า  หรือซิ่นด า ลักษณะเดํนของซิ่นหมี่ชาวภูไท คือการทอและลวดลาย เชํน ทอเป็นลายขนาด
เล็กๆ นอกจากนี้มีลายอ่ืนๆ เชํน หมี่ปลา หมี่ตุ๎ม หมี่กระจัง หมี่ข๎อ ท าเป็นหมี่คั่น ได๎ทอเป็นหมี่ทั้งผืน แตํหากมีลาย
ตํางๆ มาคั่นไว๎ สีที่นิยมคือ สีเขียว สีน้ าเงิน สีแดง สีมํวง พ้ืนมักใช๎เครือหูกฝ้ายสีเปลือกอ๎อย เป็นต๎น 

ชาวภูไท บ๎านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นกลุํมคนที่อพยพย๎ายถิ่นฐาน
มาอาศัยในพ้ืนที่บ๎านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2524 จนถึง
ปัจจุบัน ภูมิปัญญาในการทอผ๎าของชาวภูไทนั้น เป็นองค์ความรู๎ที่ติดตัวมาของคนในชุมชนบ๎านเกาะกระทิง ดังที่พบใน
การทอผ๎าสี่เหาหรือผ๎าสี่เขาที่มีชื่อเรียกจากกระบวนการทอที่สร๎างลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท แม๎ภายหลัง
จะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบจากการใช๎ฝ้ายหรือไหม เปลี่ยนเป็นการใช๎ด๎ายประดิษฐ์ หรือไหมสังเคราะห์เข๎ามาแทน หรือภูมิ
ปัญญาด๎านการจักสาน ภูมิปัญญาการท าอาหาร ดังที่ปรากฏในชํวงที่บ๎านเกาะกระทิงมีงานผ๎าป่าสามัคคีสืบสาน
วัฒนธรรมภูไท จะมีการออกร๎านค๎าชุมชน รวมถึงการน าเอาอาหารมากมายหลากหลายมาเป็นโรงทาน ซึ่งถือได๎วําเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมดีงาม มีการค๎าขายสินค๎าพ้ืนถิ่นชาวภูไท สินค๎าที่เกิดจากภูมิปัญญาการทอผ๎าเป็นผ๎าทอ ที่น ามา
ประยุกตเ์ป็นผ๎าหํม กระเป๋าผ๎า ส าหรับจ าหนําย รวมถึงสินค๎าอ่ืนๆ  

การสร๎างสรรค์สินค๎าของชุมชนให๎มีความเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎
มีรูปแบบที่แปลกใหมํโดยเพ่ิมความนําสนใจด๎วยการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิม อาทิ การน าผ๎าทอ ซึ่งเป็นสินค๎า
ของชุมชนในปัจจุบัน ที่มีรูปแบบที่เรียบงําย เน๎นประโยชน์ใช๎สอย หรือการน ากระเป๋าผ๎า ที่ท าจากผ๎าทอพ้ืนถิ่น น ามา
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาในด๎านรูปแบบตามหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์และความงามทางทัศนศิลป์ ให๎กลายเป็น
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สินค๎าชุมชนที่มีความนําสนใจขึ้น ที่ส าคัญคือการน าวัสดุหรือสินค๎าที่มีในท๎องถิ่นเดิมมาพัฒนาให๎สามารถสร๎างเป็น
สินค๎าที่เพ่ิมโอกาสในการสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎คนในพ้ืนที่โดยคงอัตลักษณ์รากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นไว๎ 

ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตํอยอดผลิตภัณฑ์ใหมํให๎เกิดขึ้นจากรากฐานต๎นทุนเดิมของชุมชนบ๎าน
เกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือให๎เกิดความมีเอกลักษณ์ และตอบสนองความต๎องการ
ของกลุํมลูกค๎าปัจจุบันให๎กับสินค๎าด๎วยแนวคิด “การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น” โดยการออกแบบผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น ถือเป็นรากฐานของการตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ์
สร๎างสรรค์ โดยกระบวนการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์
ชุมชนให๎มีความโดดเดํน และถือเป็นการน าทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีมาตํอยอดจากสินค๎าเดิมให๎ดีขึ้น
ให๎เป็นสินค๎าใหมํ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคนในชุมชนให๎มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
การเพ่ิมผลผลิต เป็นการพัฒนาไปสูํการสร๎างมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข๎อง 

รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแหํงธรรม (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริม
การเรียนรู๎ในการสร๎างความเข็มแข็งสูํชุมชน พบวําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร๎างสร๎างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ หมายถึง การคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ที่มีความแปลกแตกตํางไปจากเดิม โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ใน
การเพ่ิมมูลคํา และคุณคําให๎แกํผลิตภัณฑ์ และกลุํมอาชีพฯ มีความต๎องการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร๎า งสรรค์โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในสังคมไทยให๎มากขึ้นเนื่องจากได๎รับความสนใจและตลาดมีความต๎องการมากขึ้น
ตลอดเวลา และมองวําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร๎างสรรค์ยังเป็นการสร๎างฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจให๎แกํชุมชน โดย
พบวําความต๎องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํความรู๎ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความคิดสร๎างสรรค์ และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ให๎แกํกลุํมอาชีพ 

ประทับใจ สุวรรณธาดา และ ศักดิ์ชาย สิกขา (2561)  ได๎ศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยใช๎ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนบน พบวําการศึกษาค๎นคว๎ามรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่อีสานตอนบนมาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกตํางกัน เชํน ผ๎าทอมือ 
การตัดเย็บ แปรรูปผ๎าส าเร็จรูป งานศิลปะประดิษฐ์ งานจักสานงานปั้นขี้เลื่อย และงานเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นกลุํม
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตจ านวนมากในเขตพ้ืนที่อีสานตอนบน ผลิตภัณฑ์โดยใช๎ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และเห็น
วํา การน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ สามารถด าเนินการได๎ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย ของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ซึ่งจะเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวในชุมชน 
รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานต๎นทุนในท๎องถิ่นให๎คงอยูํคูํชุมชน แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนที่เกี่ยวข๎องกับ
คุณคําความรู๎ ภูมิปัญญาและงานสร๎างสรรค์ เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่ผํานการสะสมและฝังตัวจนเกิดเป็นมูลคํา ด๎วยเหตุ
นี้ เมื่อโลกเคลื่อนเข๎าสูํสังคมฐานความรู๎ การประยุกต์และบูรณาการทุนวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเพ่ิมมาก
ขึ้นสํงผลให๎ทุนวัฒนธรรมเข๎ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทุนวัฒนธรรมท าให๎เกิดมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก 
วัฒนธรรมเป็นต๎นน้ าของหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ โดยเราสามารถน าทุนวัฒนธรรม 
เชํน เรื่องราว (Story) และเนื้อหา (Content) ของวัฒนธรรม มาสร๎างความโดดเดํนให๎กับผลิตภัณฑ์ของตนหรือใช๎ทุน
วัฒนธรรมสร๎างความแตกตํางหรือจุดขายให๎กับสินค๎า เกิดเป็นสินค๎าวัฒนธรรมและท าให๎เกิดมูลคําเพ่ิมขึ้นแกํสินค๎า
และบริการ  
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นลินี หิมพงษ์ (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าทอพ้ืนเมืองผู๎ไท ต าบลห๎องแซง อ าเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบวําเอกลักษณ์ท่ีโดดเดํนของชาวภูไทห๎องแซง คือการนุํงซิ่นผ๎าฝ้าย ผ๎ามัดหมี่ และใสํ
เสื้อย๎อมคราม มีผ๎าสไบพาดไหลํสีขาว และแบบลายตาหมากรุกคล๎ายผ๎าขาวม๎าแตํจะผืนเล็กกวํา ซึ่งชาวผู๎ไทห๎องแซง
จะมีการทอผ๎ามัดหมี่ทั้งภายในครัวเรือนและการรวมกลุํมท ากิจกรรมรํวมกัน  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าทอ
พ้ืนเมืองผู๎ไท โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าทอพ้ืนเมืองผู๎ไทเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสีกรมทําและสีขาวเทํานั้น ไมํมีความ
หลากหลาย มีให๎เลือกน๎อยชนิด รูปแบบไมํทันสมัย และลูกค๎ากลุํมเป้าหมายสํวนใหญํเป็นกลุํมเดิมๆ จากปัญหาที่พบนี้
จึงนาไปสูํการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าทอพ้ืนเมืองผู๎ ซึ่งจะทาให๎ผลิตภัณฑ์เป็นที่นําสนใจ และเป็นที่ต๎องการของ
กลุํมลูกค๎าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแตํงกาย เครื่องใช๎และเครื่องประดับ จากผ๎าทอ
พ้ืนเมืองผู๎ไทที่ผํานการพัฒนารูปแบบ มีลวดลายหลักคือ ลายดอกพรม มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์แตํละประเภทดังนี้ 
เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ และเครื่องใช๎  ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่น าผ๎าทอผู๎ไทมาเปลี่ยน
รูปแบบเป็นของใช๎ที่รักษาอัตลักษณ์ชาวผู๎ไทที่ตรงกับความต๎องการของตลาดกลุํมเป้าหมายและผู๎ผลิต ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหมํ มีความทันสมัย สวยงาม สร๎างคุณคําและมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ได๎ 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ  (2560) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
จัดการชุมชนอยํางยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาข๎อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนรวมถึงศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นของหมูํบ๎านไทย
มุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับเป็นแนวทางสํงเสริมเพ่ือให๎ชุมชนน าไปใช๎ประโยชน์ในอนาคต ผล
การศึกษาพบวํา ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูํในชุมชนนั้น ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนังแพะ ชีสนมแพะแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม
แปรรูป งานศิลปหัตถกรรม เชํน หมอนหนุน ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกระถิน ผลิตภัณฑ์จากหญ๎าแฝก ผลิตภัณฑ์จากรก
บวบหอม ผลิตภัณฑ์จากใบตะโก เป็นต๎น วัสดุสํวนใหญํเป็นวัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่น  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค๎าของหมูํบ๎านไทยมุสลิม พบวํา ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ต๎องให๎เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
สามารถเพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ได๎ ท าให๎ผลิตภัณฑ์นั้นดูมีคุณคํา มีมาตรฐาน มีเอกลักษณ์โดดเดํนเน๎นเรื่องราว วิถี
การด าเนินชีวิตของชาวบ๎านไทยมุสลิม และอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะท าให๎เศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น โดย
แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนมุสลิม สามารถแบํงออกเป็น 3 สํวน สํวนแรกคือ การ
เพ่ิมมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประกอบด๎วย การเรียนรู๎ ภูมิปัญญา การรวมกลุํม และการเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน สํวนที่สอง คือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพิจารณาถึงทุนของชุมชน การส ารวจตลาด และสํวน
ที่ 3 เป็นการจัดการชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน และ
ระบบการเรียนรู๎โดยมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นแกนกลาง 
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๗. ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ศึกษาผลติภณัฑ์ประจ าชุมชนบ้านเกาะกระทิง 
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

การศึกษาวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 
ลงพื้นที่ด าเนินการรวบรวมข้อมลู 

- ข้อมูลวัฒนธรรมของชุมชน 

- รากฐานทางวัฒนธรรมชาวภไูท 

- ข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ข้อมูลจากผูผ้ลิต/ 

ศึกษาผลติภณัฑ์ชุมชนที่จัดจ าหนา่ย 
การแปรรปูผลิตภณัฑ/์ สินค้า 

การพฒันาผลติภณัฑใ์นชมุชน/ สนิคา้ในชมุชน 

โดยนกัออกแบบ  

พฒันาผลติภณัฑโ์ดยกระบวนการแบบมีสว่นรว่ม 

ระดมขอ้คดิเห็น/ ความตอ้งการของชมุชน 

การสรุปขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อการออกแบบผลติภณัฑต์ามกระบวนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์

สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์

ประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรบัปรุงแกไ้ขผลติภณัฑ ์

ถ่ายทอดขอ้มลูคืนชมุชม  

สอบถามและประเมินความพงึพอใจ พรอ้มทัง้ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล จดัพิมพร์ายงานวจิยั /เผยแพรผ่ลงานวจิยั 



อพสธ-มรร.  

๘. การวเิคราะหผ์ู๎มสีวํนไดส๎วํนเสยีกบัโครงการวจิยั (Stakeholder analysis) 
๑.  นักวิจัยได๎รับองค์ความรู๎และผลงานสร๎างสรรค์จากรากฐานวัฒนธรรมชาวภูไท  
๒.  ชุมชนได๎พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตํอยอดผลิตภัณฑ์ใหมํจากรากฐานต๎นทุนเดิมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่มี

เอกลักษณ์ และตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าในปัจจุบัน 
 

๙. การวางแผนการด าเนนิงานหรือกจิกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวจิยั 
ขอบเขตด๎านเนื้อหา: การด าเนินการวิจัยจะครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญ คือ การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ชุมชน จากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ : บ๎านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตด๎านระยะเวลา : ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ๑ ปี 

 

๑๐. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือศึกษาข๎อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน บ๎านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา     
๓. เพ่ือสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ๎านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา                

ที่แสดงถึงคุณคําและอัตลักษณ์ของชุมชน  
 

๑๑.ประโยชนท์ี่คาดวาํจะไดร๎บั 
๑. ได๎อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. ไดฐ๎านข๎อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน บ๎านเกาะกระทิง ต.คลองตะเกรา อ.ทําตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา     
๓. ได๎ผลงานสร๎างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

๑๒.วธิกีารด าเนนิการวจิยั และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บขอ๎มลู 

    การวิจัยแบบผสมวิธีวิทยา (Mixed Methodology) เป็นการผสมผสานของวิธีวิทยาการวิจัยในระดับ
ปรัชญาหรือ พื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับความจริงและวิธีค๎นหาความจริงโดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยก าหนดกลุํมเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู๎เข๎ารํวมด าเนินการประยุกต์ใช๎วัสดุในท๎องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด๎วย กลุํมแมํบ๎าน กลุํมหัตถกรรม ปราชญ์ชาวบ๎านและคนในชุมชน เพ่ือสร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ชุมชนบ๎านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา 
อ าเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด๎วยการใช๎หลักของศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
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๑๓.ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนนิงานตลอดโครงการวจิยั 

 
ล าดบั 

ที ่
แผนงาน ยอํย/ กจิกรรม/ โครงการ ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ รอ๎ยละ

ของ 
กจิกรรม

ใน 
ปงีบประ

มาณ 

ผลผลติ 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค. 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 - ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 
รากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น /ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนทีพ่บ   
- วิเคราะห์ข้อมลูรากฐานทางวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น                

            10 ประเด็น/อัตลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ ์

2 focus group 
ประเด็น แนวทางการค๎นหาอัตลักษณ์
ของสิ่งที่จะพัฒนา 
Brainstorming 
ประเด็นแยกวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ใน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่พบสูํแนวการการ
พัฒนาภาพรํางต๎นแบบ  

            10 แนวทางการพัฒนาภาพ
ต๎นแบบ 

3 Mind Map/ swot analysis 
ประเด็นเช่ือมโยงความเป็นไปได๎
ระหวํางอัตลักษณ์กับผลิตภณัฑ์ รปูแบบ
การพัฒนา  

            10 แนวคิดในการสร๎าง
ผลิตภณัฑ ์

4 สรุปผลแนวทางการด าเนินการ เขา๎สูํ
กระบวนการวิเคราะห์จากผู๎เชียว/
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

            10 ข๎อสรุป/ค าแนะน าจาก
ผู๎เชี่ยวชาญ 

5 ปรับแก๎ไขรูปแบบ ภาพรํางและแนวทาง
ตํางๆ  

            10 ภาพรํางแบบสมบรณู ์

6 น าภาพรํางสูํกระบวนการประยุกตใ์ช๎กับ
ผลิตภณัฑ์ตํางๆ  

             ผลิตภณัฑ์ต๎นแบบ 

7 วิเคราะห์แนวทางการผลิต รูปแบบการ
ผลิต และต๎นทุนการผลิตแท๎จริง 

            10 ผลการวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ ์

8 ปรับแบบและแนวทางการผลิต ถาํยทอด
ผลการด าเนินการและทดลองตลาด 

            30 แนวทางในการผลิต
ผลงาน 

9 สรุปผลการทดลองตลาดและประบปรุง
กระบวนการที่เกดิปัญหา 

            10 ผลการทดลอง/ปญัหา 

10 สรุปผลการด าเนินการวิจัย             10 ผลการวิจัย 
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๑๔.เอกสารอ๎างองิ 

รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแหํงธรรม. 2556 การพฒันารปูแบบพิพธิภณัฑท์๎องถิน่เพื่อสงํเสรมิการเรยีนรูใ๎น
การสรา๎งความเข็มแขง็สูชํมุชน. ปริญญาดุษฏีบัณฑิตภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประทับใจ สุวรรณธาดา, ศักดิ์ชาย สิกขา. (2561) การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑช์มุชนโดยใชท๎นุ
ทางวฒันธรรมและภมูปิญัญา : ในเขตพืน้ทีภ่าคอสีานตอนบน  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ.  (2560) การพฒันาผลติภัณฑจ์ากภูมปิญัญาท๎องถิน่เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพทางการ
จดัการชุมชนอยํางยัง่ยนืของชมุชนไทยมสุลมิ อาเภอชะอา จงัหวัดเพชรบรุี  ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นลินี หิมพงษ์. (2561) ศึกษาเรือ่งการพฒันาผลติภณัฑผ์า๎ทอพืน้เมอืงผูไ๎ท ต าบลหอ๎งแซง อ าเภอเลงินก
ทา จงัหวดัยโสธร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑๕.แผนการถาํยทอดองค์ความรู ๎เทคโนโลย ีหรอืผลการวจิยัสูํกลุมํเปา้หมายเมื่อสิน้สดุการวจิยั 

คณะผู๎วิจัยจัดท ารูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ์และจะด าเนินการน าเสนอผลการวิจัย (สํงเลํมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์) กลับไปยังกลุํมเป้าหมายและจัดเวทีคืนข๎อมูลการถํายทอดองค์ความรู๎สูํชุมชนเป้าหมาย และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง อาทิ ผู๎น าชุมชน ตัวแทนหนํวยงานราชการภายในท๎องถิ่น เพื่อน าข๎อมูลจากการวิจัยไปใช๎ในการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  รวมไปถึงการถํายทอดต๎นแบบการสร๎างเครือขํายการอนุรักษ์ไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพบริบทใกล๎เคียงกัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาและการแขํงขันอยํางยั่งยืนตํอไป   

๑๖. ผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบจากงานวจิยั 

๑. ผลผลติที่คาดวาํจะไดร๎บั (Output) 

- ผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์จากรากฐานทางวัฒนธรรมภูไทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- ชุดข๎อมูลทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- ชุดข๎อมูลทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น รากฐานทางวัฒนธรรมภูไท 

๒. ผลลพัธท์ี่คาดวาํจะไดร๎ับ (Outcome) 

- ผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์ จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชาติพันธ์ 
- สร๎างคุณคําให๎แกํทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของกลุํมชาติพันธุ์ 
- สร๎างความตระหนักและจิตส านักให๎แกํชุมชนในการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น 

๓. ผลกระทบที่คาดวาํจะไดร๎บั (impact) 

๓.๑ ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันชุมชมบ๎านเกาะกระทิงมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สามารถพบเห็นได๎โดยทั่วไปและยังไมํ
มีการพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ์ 

๓.๒ ผลกระทบตํอสงัคม 
การสืบทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หากไมํมีการพัฒนาหรือถํายทอดภูมิปัญญา

ตํางๆ จะเลือนหายไปตามการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

๑๗.ปจัจยัทีเ่อือ้ตอํการวจิยัทีม่ีอยูํ 

วัฒนธรรมภูไทที่ปรากฏในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาของชาติพันธ์ภูไท 
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๑๘.งบประมาณของโครงการวจิยั (แสดงรายละเอียด) 

ล าดับที ่
ประเภท

งบประมาณ 
รายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 

1 งบบุคลากร 1.1  คําตอบแทนหัวหน๎าโครงการ 10%  = 25,000 บาท 
1.2  ผูช๎ํวยวิจัยจ๎างเหมาตลอดโครงการ  = 20,000 บาท 

45,000 

2 งบด าเนินการ  
: คําวัสดุ 

กระดาษ สี ดินสอ ผ๎า  
อุปกรณส์ าหรับการออกแบบ ฯลฯ เป็นต๎น  = 20,000 บาท 

20,000 

3 งบด าเนินการ  
: คําใช๎สอย 

2.1 กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูล  25,000 บาท 
- คําตอบแทนนักศึกษา 300 บาท x 5 คน x 10 วัน  
= 15,000 บาท 
- คําวิเคราะห์ข๎อมูล 10,000 บาท  

 

2.2 กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลจากจัดเวทีระดมข๎อคิดเห็น 
- คําวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง  
= 3,600 บาท 
- คําอาหาร 70 บาท x 15 คน = 1,400 บาท 
- คําวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของชุมชน 10,000 
บาท 
 

2.3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  65,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาท ากราฟิกและโลโก๎  15,000 บาท 
- คําจ๎างเหมาออกแบบและผลิตต๎นแบบผลิตภัณฑ์ 20,000 
บาท 
- คําออกแบบบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ  20,000 บาท 
- คําวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยผู๎เชี่ยวชาญ  10,000 บาท 
 

2.4 การอบรมจัดท าผลิตภัณฑ์/ ถํายทอดองค์ความรู๎ในการ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์  = 30,000 บาท 

- คําวิทยากร 2 คน x 1200 x 6 ชั่วโมง x 2 วัน                  
= 28,800 บาท 
- คําอาหารวําง 30 บาท x 2 คน x 4 มื้อ = 1,200 บาท 
 

2.5 เวทีคืนข๎อมูล 5,000 
- คําวิทยากร 1 คนx 600 บาท x 6 ชั่วโมง = 3,600  
- คําอาหาร 70 บาท x 15 คน = 1400 บาท 

2.6 การสรุปวิเคราะห์/ จัดท ารายงานสรุปวิเคราะห์  
- สรุปวิเคราะห์พร๎อมจัดท ารูปเลํมรายงาน 20,000 บาท 

25,000 
 
 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 

65,000 
 
 
 
 

 
 

30,000 
 

 
 

 
 

5,000 
 

 
 

20,000 

4.  งบอุดหนุน
มหาวิทยาลัย 

งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10% 25,000  

รวม : สองแสนห๎าหมืน่บาทถว๎น 250,000 
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๑๙.ข๎อเสนอการวจิยัหรือสวํนหนึ่งสวํนใดของข๎อเสนอการวจิยันี ้(เลือกไดเ๎พยีง 1 ข๎อ) 

                     ไมํได๎เสนอตํอแหลํงทุนอ่ืน 

                    เสนอตํอแหลํงทุนอื่น.....................................................................................................................  

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................... ............. 

๒๐.ค าชีแ้จงอืน่ ๆ (ถ๎าม)ี ......................................................................................... ................................... 
 
ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อเสนอการวิจัยหรือสํวนหนึ่งสํวนใดของข๎อเสนอการวิจัยนี้ ไมํเป็นสํวนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ์หรือใช๎เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข๎าพเจ๎า 
 

(ลงชื่อ) .................................................................. 

(................................................................) 
                                                                                หัวหน๎าโครงการวิจัย 

วันที่....30......เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ. …2563… 
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สวํนที ่๓ : ประวตัิคณะผูว๎จิยัและทีป่รกึษาโครงการวจิยั 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวพนัชกร  เพชรนาค 
   (ภาษาอังกฤษ) Miss Phanatchakon   Phetnak 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 3104 01040 74 9 

๓. ต าแหนํงปัจจุบัน อาจารย์ 

๔. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์                                  
422 ถ.มรุพงษ์ ต าบลหน๎าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

โทร 089 -859 -2292 / 038 500 000 ตํอ 6185 

อีเมล์ : phanatchakonphetnak@gmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

  ประติมากรรม/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยวํา 
เป็นผู๎อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํละข๎อเสนอการวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษารูปแบบและสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานทางมะพร๎าวจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น                           
ต.สาวชะโงก อ.บางคล๎า จ.ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2559)  

แหลํงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สัดสํวนการท าวิจัย 100% 

 

2. ชื่อโครงการวิจัยปรากฏการณ์ทางความเชื่อใหมํของรูปเคารพที่ปรากฏในลุํมน้ าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา : ดินแดนแหํงวัฒนธรรม 3 น้ า (พ.ศ. 2560) 

ชื่อแผนงานวิจัย: บางปลาสร๎อย – บางปะกง : วิถีและพลัง ภูมิปัญญารํวมสมัยของวัฒนธรรม 3 น้ า 
  แหลํงทุน มหาวิทยาลัยบูรพา/ ระยะเวลาการท าวิจัย กรกฎาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 
  สถานะผู๎วิจัยรํวม สัดสํวนการวิจัย 70% 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพสธ - มรร.  
ระยะที่ ๕ ปีท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย) การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพ้ืน
ถิ่นตามความเชื่อในวัฒนธรรมภูไทในพ้ืนทีอ่ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (ภาษาอังกฤษ) Biodiversity Surveys for Conservation and Utilization of Local Herb in 
Phuti’s Culture in Tha Takiap Sub-District, Chachoengsao  

 
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาครู 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
ส่วนที่ ๒ : ความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (๓ กรอบ ๘ กิจกรรม) โปรดระบุ 
    1) กรอบการเรยีนรู้ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
    2) กรอบการใช้ประโยชน์  

กิจกรรมที่ 4 แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 4.2 การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี 
พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา 
 4.6 การจัดการพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

     3) กรอบการใช้ประโยชน์ 
  กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   ๘.7 การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง  ๆ ของ อพ.สธ. 
สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
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ส่วนที่ ๓ : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาววัชรี ปั้นนิยม 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความรับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 

๑.๒ นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
สังกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการทั้งหมด 
นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี 
ต าแหน่ง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความรับผิดชอบ นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการทั้งหมด 

๒. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
๓. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา (IP search) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๔. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
(ภาษาไทย) ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร ภูไท 
(ภาษาอังกฤษ) Biodiversity, Herb, Phutai 

๕. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีเป้าหมายส าคัญทั้งสิน 2 ประการ ได้แก่ ๑) การ
มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ๒) การเกิดเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเองจากการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาท าให้เกิด
ความตระหนักถึงความมั่นคงทางด้านอาหารของคนในประเทศ อย่างไรก็ดีในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูลและการจดบันทึกการใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรพ้ืนถิ่นของกลุ่มชาวภูไท ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือและภาค
อีสานของประเทศไทยในแคว้นสิบสองจุไทยและแคว้นสิบสองปันนาเดิม แต่เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้เกิด
การอพยพของแรงงานจากพ้ืนที่ในเขตภาคอิสานมาตั้งถิ่นฐานในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะต าบล
คลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แต่อย่างไรก็ดีได้มีจัดโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยอพยพจากป่าและชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ติด
แนวเขตป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืน โดยไม่หวนกลับไปบุกรุกป่าอีก ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งประเทศในทุกระดับ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินงานโครงการส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ต่อยอดขยายผลจากปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดให้มีการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีบทบาทหน้าที่
ในการรวบรวมองค์ความรู้และฐานข้อมูลของคลังความรู้ทางๆ เพ่ือเป็นที่พ่ึงและเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดและประเทศ โดยบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเน้นการท างานแบบ Area-Based Project อันจะก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ในระดับเครือข่ายตั้งแต่ระดับหมูบ้านจนถึงระดับประเทศ และในบทบาทใหม่ของการ
เป็น Reinventing University ท าให้มหาวิทยาลัยต้องตื่นตัวและปรับแนวทางการท างานโดยการผสมผสานระหว่าง
การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยในโครงการนี้จะเน้นการท างานวิจัยร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่ นักศึกษา และอาจารย์ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการปลูก
จิตส านึกรักแผ่นดินเกิด หวงแหนและรู้คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการปลูกจิตส านึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและประเทศ จากงานวิจัยนี้จะท าให้เกิดชุดองค์ความรู้ และชุดข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนถิ่นของชาวภูไท ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และการรวบรวมสมุนไพรพ้ืนถิ่นตามวัฒนธรรมชาวภูไทไว้ส าหรับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  นอกจากนี้ยังได้ชุดหนังสืออิเล็ก
ทรอนิกส าหรับการเผยแพร่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย  

 
 ๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

 ต าบลท่าตะเกียบมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่เดิมเรียกบ้านวังวุ้ง 
และบ้านท่ากลอย  อยู่ในเขตต าบลคู้ยายหมี  อ าเภอสนามชัยเขต และได้ชื่อว่าบ้านท่าตะเกียบ เนื่องจากมีการน าไม้   
แดง 2 ต้น เพ่ือท าเสาชิงช้า ล่องน้ าไปตามคลองสียัดออกท่าลาด อ าเภอพนมสารคาม เข้าสู่กรุงเทพฯ และเนื่องจาก
ขนาดของไม้ที่มีขนาดยาวใหญ่จึงท าให้เกิดรอยลากไม้ลงคลองสียัดจนราบเรียบเป็นท่าน้ า ชาวบ้านจึงเรียกว่าบริเวณ
นั้นว่าท่าลงไม้ตะเกียบ และเพ้ียนมาเป็นท่าตะเกียบจนปัจจุบัน สภาพทั่วไปของต าบลท่าตะเกียบมีเนื้อที่ประมาณ 443 
ตารางกิโลเมตร  หรือ 276,875 ไร่ โดยทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่ากระดาษ ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลคลองตะเกรา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอวังน้ าเย็น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลลาดกระทิง,ต าบลคู้ยายหม ี

ภูมิประเทศพ้ืนที่ของต าบลท่าตะเกียบ  ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนิน  มีทิวเขาและป่าดงดิบที่ค่อนข้างสมบูรณ์  
และเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แควระบม-สียัด   ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหลายจังหวัด  และเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าบางปะกง  เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้กระยาเลย  อันมีค่าทางเศรษฐกิจ  เช่น  ไม้
มะค่าโมง  ไม้ประดู่  ไม้ตะแบก  เป็นต้น จากรายงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อเดือนกันยายน  2559 
ปัจจุบัน มีประชากรทั้งสิ้น 19,135 คน 5,620  ครัวเรือน 22  หมู่บ้าน และมีความหนาแน่เฉลี่ย  43.19  คน/ตาราง
กิโลเมตร 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งเป็นผืนป่าที่ราบต่ าขนาดใหญ่
ในภูมิภาคตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
สระแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ 1,363,323.05 ไร่หรือประมาณ 2,181.32 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยเว อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติเขาคิฌกูฏ 
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง (ไสวและคณะ, 2551,205) ประการส าคัญป่ารอยต่อ 5 จังหวัดนี้มี
ความส าคัญต่อภูมิภาคตะวันออก เนื่องจาก 1) เป็นผืนป่าผืนเดียวที่ยังคงสภาพเหลืออยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกซ่ึงถือได้ว่าเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง 2) เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และ
สัตว์ป่านานาพันธุ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าดิบลุ่มต่ าผืนสุดท้ายของประเทศ 3) เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างระบบนิเวศภาคกลาง
กับตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับป่าในประเทศกัมพูชา ต่อมาป่าไม้ตามชายแดนฝั่งประเทศไทยถูกบุกรุกท าลายแทบ
ไม่เหลือสภาพป่า ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ก็มีพ้ืนที่ลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมาจากเดิมที่
มีอยู่ประมาณ 5 ล้านไร่ เนื่องจากได้ถูกราษฎรบุกรุกครอบครองพ้ืนที่โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมประชากร ความยากจน 
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และเหตุผลทางการเมืองในขณะนั้น ท าให้ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ประมาณ 1.3 ล้านไร่ 4) ในช่วงปี 2537 สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่และทรงห่วงใยต่อสภาพป่ารอยต่อ 
5 จังหวัด เพราะเป็นผืนป่าที่มีความส าคัญท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพและอยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้ราษฎรที่บุกรุกป่านี้อาศัยอยู่ที่เดิม ไม่ต้องอพยพออก
จากป่า แต่ต้องช่วยดูแลป่าและสัตว์ป่า การประกอบอาชีพของราษฎรที่ต้องแสวงประโยชน์จากป่านี้จะต้องไม่ไป
รบกวนป่า เช่น ตัดไม้ท าลายป่า ไม่ท าร้ายสัตว์ป่า คือสามารถอยู่กับป่าได้ แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้อง
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย (มติชน , 2560)  ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
โครงการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยโครงการได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด าเนินการมากกว่า 150 หน่วยงาน และสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษามากกว่า 150 โรงเรียน ในการด าเนินการเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ และการอนุรักษ์เพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพยังเป็นการ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของคนในพ้ืนที่นั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท าให้ประเทศมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคงท้ังในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 
อ้างอิงจาก โครงการ BRT กับงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้สืบเนื่องวัตถุประสงค์ ของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 6 ปีที่หก ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕64 ทั้งนี้เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ และด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ เพ่ือน าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม
และหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย  น าความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การส ารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ประเทศไทย  เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง  จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เช่น ศูนย์ข้อมูล
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พรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และ
ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน  ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   เสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
สวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงฉะเชิงเทรา ที่บริเวณแปลงปลูก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต าบลหัวไทร 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย มะม่วงรับประทานผลสุก 7 สายพันธุ์ / มะม่วงรับประทานผลดิบ 9 
สายพันธุ์ /และมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ 20 สายพันธุ์  โดยจัดเป็นสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ก าหนดพ้ืนที่แปลงปลูกมะม่วงในมหาวิทยาลัย  ทั้งสิ้น 5.5 ไร่ แบ่งเป็นส่วนหน้า จ านวน 3ไร่ และส่วนหลัง จ านวน 
2.5 ไร่ โดยได้ก าหนดปลูกมะม่วงเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกใช้พ้ืนที่ส่วนหลัง จ านวน 2.5 ไร่ เป็นพ้ืนที่ด าเนินการ สามารถ
ปลูกต้นมะม่วงได้จ านวน 126 ต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ด าเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มีการบริการวิชาการ ร่วมกับการเรียนการสอน และการวิจัยโดยการลงพ้ืนที่
ด าเนินการและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่จ านวน 30 อบต. ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมพัฒนายกระดับ
สินค้าชุมชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคการเกษตรในทุกอ าเภอของจังหวัด 

          ๗. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 
อ้างอิงจาก โครงการ BRT กับงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ 
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๘.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย (Stakeholder analysis) 

Stakeholder แนวทางการร่วมด าเนินการ/การใช้ประโยชน์ 

ชาวภูไทในพ้ืนที่ อบต.ท่าตะเกียบ การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการวิจัย
เพ่ือจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้าน
สมุนไพร 

การเรียนรู้จากชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืน
ถิ่น 

 

๙.การวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวิจัย 

การส ารวจและการด าเนินการในระยะเวลา 1 ปี ในต าบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เดือนที ่ กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1-3 การส ารวจเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ปราชญ์และผู้มีความรู้ด้านสมุนไพร
และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรม
ภูไท 

4-6 การท าแผนที่ชุมชนและการรวบรวมข้อมูล
สมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมภูไท 

แผนที่และชุดความรู้สมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมภูไท 

7-9 การทวนสอบและการจัดท าสวนสมุนไพร สวนสมุนไพรพื้นถิ่นในวัฒนธรรมภูไท 

10-12 การจัดท าชุดข้อมูล หนังสือ และแผนที่
สมุนไพรชาวภูไท 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
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๑๐.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือรวบรวมชนิดของสมุนไพรพ้ืนถิ่นและการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัฒนธรรมของชาวภูไท 
๓. การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑๑.๑  ได้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น - สถาบันการศึกษา - หน่วยงานของรัฐ ใน
การส ารวจรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 

   ๑๑.๒  ได้ฐานข้อมูลและภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนาเครือข่าย
เชื่อมโยงฐานข้อมูลและภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น  

   ๑๑.๓  ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพ โดยสอดคล้อง
วิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ที่เป็นทั้งยาและอาหารซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมา ๑ ต าบล 

   ๑๑.๔  ได้ผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้ 

  - รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) และรายงานฉบับผู้บริหาร ( Executive Report )  

            - หนังสือรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและการน าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสมุนไพร
พ้ืนบ้านในวัฒนธรรมชาวภูไท  

- สวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้พ้ืนบ้านในวัฒนธรรมชาวภูไท  

  - ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการแบบออนไลน์ 

- แผนชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในวัฒนธรรมชาวภูไท  

  - ต้นฉบับสื่อประชาสัมพันธ์ และสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับต าบล  

 

๑๒.วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
 12.1 ส ารวจสภาพทั่วไปในเขตต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
ชาวภูไทอาศัยอยู่ โดยการส ารวจและสอบถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของชาวภูไทจากปราชญ์ชาวบ้าน 
ครูอาจารย์ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น 

12.2 จัดท าแผนชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพ้ืนบ้านในวัฒนธรรมชาวภูไท ในระดับ
ต าบลทั้งชนิดและปริมาณ โดยให้คนในพ้ืนที่และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการท าแผนที่สมุนไพรในต าบล
ท่าตะเกียบ รวมทั้งวิธีการน าไปใช้ทั้งสูตรอาหารและยาของชาวภูไท       

12.3 น าข้อมูลที่รวบรวมกลับไปคืนข้อมูลให้กับชุมชนเพ่ือทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับ
รายชื่อ คุณสมบัติของสมุนไพร และแหล่งที่สามารถสืบเสาะหาได้ทั้งชนิดและปริมาณ หลังจากได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แล้ว ท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าชุดข้อมูลส าหรับการจัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

12.4 ด าเนินการสร้างสวนสมุนไพร ณ สภาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ ร่วมกับ
คณะผู้วิจัยท าหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และพรรณพืชสมุนไพร 
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12.5 จัดอบรมเพ่ือคนความรู้และชุดข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรให้กับประชาชนที่สนในใจพ้ืนที่ต าบลท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
พร้อมทั้งการให้นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความภูมิใจที่ได้
ร่วมกันสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

     12.6 จัดท าหนังสือสมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมภูไทในรูปแบบดิจิทัลและเล่มเอกสารเพ่ือคืนข้อมูลให้กับ
พ้ืนที่และเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรร. 

๑๓.ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

ล าดบั 
ที ่

แผนงาน 
ยอ่ย/ 

กจิกรรม/ 
โครงการ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ รอ้ยละของ 
กจิกรรมใน 

ปงีบประมาณ 

ผลผลติ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 12.1 ส ารวจสภาพ
ท่ัวไปในเขตต าบลท่า
ตะเกียบ อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมี
ชาวภูไทอาศัยอยู่ 
โดยการส ารวจและ
สอบถามเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรของชาวภูไท
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
ครูอาจารย์ ผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรในท้องถิ่น 

            10  ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
สมุนไพร
พื้นถิ่น 

และข้อมลู
เชิง

ปริมาณ 

2 จัดท าแผนชุมชนใน
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพรพื้นบ้านใน
วัฒนธรรมชาวภไูท 
ในระดับต าบลทั้ง
ชนิดและปรมิาณ 
โดยให้คนในพ้ืนท่ี
และนักศึกษามสี่วน
ร่วมในการ
ด าเนินการท าแผน
ที่สมุนไพรในต าบล
ท่าตะเกียบ รวมทั้ง
วิธีการน าไปใช้ทั้ง
สูตรอาหารและยา
ของชาวภูไท 

            20 ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
สมุนไพร
พื้นถิ่น 

และข้อมลู
เชิง

ปริมาณ 
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ล าดบั 
ที ่

แผนงาน 
ยอ่ย/ 

กจิกรรม/ 
โครงการ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ รอ้ยละของ 
กจิกรรมใน 

ปงีบประมาณ 

ผลผลติ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 น าข้อมูลท่ีรวบรวม
กลับไปคืนข้อมูล
ให้กับชุมชนเพื่อทวน
สอบความถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีได้
เกี่ยวกับรายชื่อ 
คุณสมบัติของ
สมุนไพร และแหล่งท่ี
สามารถสืบเสาะหา
ได้ท้ังชนิดและ
ปริมาณ หลังจากได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องแล้ว 
ท าการรวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าชุดข้อมูล
ส าหรับการจัดท า
เอกสารเพื่อเผยแพร่
ต่อไป 

            20 ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
สมุนไพร
พื้นถิ่น 

และข้อมลู
เชิง

ปริมาณ 

และแผนที่
สมุนไพร 

4 ด าเนินการสร้าง
สวนสมุนไพร ณ 
สภาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้
นักศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ 
ร่วมกับคณะผู้วิจยั
ท าหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์
และพรรณพืช
สมุนไพร 

            20 สวน
สมุนไพร 

5 จัดอบรมเพื่อคน
ความรู้และชุด
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สมุนไพรให้กับ
ประชาชนท่ีสนใน
ใจพ้ืนท่ีต าบลท่า
ตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมต่าง 
เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคณุค่า
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น พร้อมท้ัง

            10 กิจกรรม
การคืน
ข้อมูลให้
ชุมชน 
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ล าดบั 
ที ่

แผนงาน 
ยอ่ย/ 

กจิกรรม/ 
โครงการ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ รอ้ยละของ 
กจิกรรมใน 

ปงีบประมาณ 

ผลผลติ 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

การให้นักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมร่วมกับคน
ในพื้นที่ เพื่อสร้าง
ความภูมิใจท่ีได้
ร่วมกันสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

6 จัดท าหนังสือ
สมุนไพรพื้นถิ่นใน
วัฒนธรรมภไูทใน
รูปแบบดิจิทลัและ
เล่มเอกสารเพื่อคืน
ข้อมูลให้กับพ้ืนท่ี
และเพื่อน าไปใช้
ประโยชนส์ าหรับ
การเรยีนรู้ด้วย
ตนเองบนเวบ็ไซต์ 
อพ.สธ.-มรร. 

            10 หนังสือ
และเล่ม
รายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

๑๔.เอกสารอ้างอิง 
กวินธร เสถียร, ศักดิ์ดา หอมหวน, และเสวียน เปรมประสิทธิ์. (2561). การใช้ประโยชน์พรรณพืชในพ้ืนที่ 
               ป่าชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์  
               มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 211-245ง 
ศรัญญา  ก่อพันธ์, ธวัดชัย ธานี, และสมบัติ อัปมระกา.  (2560).  ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ 
               ของพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในพื้นที่ป่าชุมชนโคกคูขาด-บ้านคูสี่แจ อ าเภอไพรบึง  
               จังหวัดศรีสะเกษ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สุนันทา โอศิริ, สมสุข มัจฉาชีพ, ไพเราะ ไตรติลานันท์, พรรณราย พิทักเจริญ, นริศรา  เลิศสมบูรณ์สุข,  
               ด ารงศักดิ์ ชูศรีทอง, และวารุณี  พาหะนิชย์.  (2552).  แพทย์พ้ืนบ้านกับการใช้พ้ืนสมุนไพร 
               ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยชลบุรี. 
สุภรัชต์  อินทรเทพ, สุวารีย์ ศรีปูณะ, และผมหอม เชิดโกทา.  (2559).  สภาพปัญหาและแนวทาง 
               พัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุดไพรพ้ืนบ้านในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
               สิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ 
               ในพระบรมราชูปถัมป์, 12(2), 275-285. 
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๑๕.แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

การถ่ายทอดจะมี 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมที ่1 จัดอบรมเพ่ือคนความรู้และชุดข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรให้กับประชาชนที่สนในใจพ้ืนที่ต าบล
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น พร้อมทั้งการให้นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ
คนในพ้ืนที่ เพื่อสร้างความภูมิใจที่ได้ร่วมกันสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
กิจกรรมที่ 2 จัดสวนสมุนไพร และ หนังสือสมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมภูไทในรูปแบบดิจิทัลและเล่ม
เอกสารเพ่ือคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่และเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ 
อพ.สธ.-มรร. 
 

๑๖. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

๑. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

ชุดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมภูไทและแผนที่สมุนไพรในต าบลท่าตะเกียบ 
สวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นถิ่นในวัฒนธรรมภูไท 
หนังสือรวบรวมเก่ียวกับสมุนไพรพื้นถิ่นในวัฒนธรรมภูไท 

๒. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติด้านอาหารและยาจากสมุนไพรพ้ืนถิ่น 

๓. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (impact) 

๓.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
๓.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

การมีชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนถิ่นในวัฒนธรรมชาวภูไท ในลักษณะสวนสมุนไพร 
หนังสือ (ออนไลน์) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีพทุกช่วงวัย 

๓.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เกิดความรักและความเป็นเจ้าของทรัพยากรอันมีค่าซึ่งจะน าสู่การอนุรักษ์ไว้ 

๑๗.ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัยท่ีมีอยู่ 

เนื่องจากเป็นต าบลที่มีทุนเดิมด้านความหลายหลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม จึง 
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๑๘.งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียด) 
ล าดับที ่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

1 งบบุคลากร ค่าตอบแทนนักวิจัย 20,000 

2 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณส์ านักงาน เช่น ปากกา กระดาษ แผนรอง
เขียน ท่ีหนีบกระดาษ หมึกพิมพ์ กระดาษสีเป็นต้น 

20,000 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผนซีดี external hard disk 
เป็นต้น 

5,000 

วัสดุท าสวนสมุนไพร เช่น ดิน ถุงเพาะช า ปุ๋ย อุปกรณ์ท า
ป้ายช่ือต้นไม้ เป็นต้น 

15,000 

3 งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 20 ครั้ง ครั้งละ 2500 บาท 50,000 
ค่าจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าจัดท าปา้ย
กิจกรรม เป็นต้น 

50,000 

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาในกิจกรรม ไม่เกินวันละ 200 บาท 
จ านวน 5 คน เป็นเวลา 20 วัน  

20,000 

ค่าจ้างจัดท าหนังสือชุดความรู้ จ านวน 5 เล่ม ซีดีพร้อม
ซอง 5 ชุด และเล่มรายงานการวิจยั จ านวน 3 เล่ม 

10,000 

ค่าจ้างออกแบบปกและอินโฟกราฟฟิก 10,000 
รวม 200,000 

งบประมาณรายละเอียด งบประมาณ )บาท(  

๑๙.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

                     ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอ่ืน 

                    เสนอต่อแหล่งทุนอื่น..................................................................................................................... 

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................................ 

๒๐.ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................... ......................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ์หรือใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................................. 

(................นางสาววชัรี  ปั้นนยิม................) 
                                                                                หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่....31....เดือน......สิงหาคม......พ.ศ. …2563… 
 

 (ลงชื่อ) ...............................................................   (ลงชื่อ) .................................................................. 

 (..............................................................)           (.................................................................) 

        ผู้ร่วมโครงการวิจัย                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. …………        วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ………… 
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ส่วนที่ ๓ : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) 

นางสาววัชรี   ปั้นนิยม  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
Miss Watcharee  Punniyom 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3240500321658 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์มือถือ : 0816530466 
E-mail :  wat_pun@hotmail.com, watchareepunniyom2518@gmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
สถาบันการศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา 
สาขาวิชา :  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ปีที่จบการศึกษา : 2541 
 
ระดับปริญญาโท 
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา 
สาขาวิชา :  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ปีท่ีจบการศึกษา : 2545 
 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
ไม่มี 

๗. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า 
เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย 

วัชรี  ปั้นนิยม, นพมาศ  หงษาชาติ และลักคณา  น้อยสว่าง.  (2560).  การส่งเสริมกระบวนการจัดการ 
 ความรู้เพื่อการพัฒนาการท านาอย่างยั่งยืนในต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
 ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ลักคณา น้อยสว่าง, วัชรี ปั้นนยิม และนพมาศ หงษาชาติ. (2560). การจัดการความรู้เพ่ือความยั่งยืนของ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา:  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
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๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลัง
ไม่เกิน ๕ ป)ี 
ชลธิชา  นิสัยสัตย์, และวัชรี  ปั้นนิยม.  (2563).  ลักษณะเด่นและพลวัตของเทศกาลกิตเจ โรงเจบ้านหมู่ ต าบลชาวชะโงก  
 อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(1), 73-97. 
วัชรี  ปั้นนิยม, นพมาศ  หงษาชาติ และลักคณา  น้อยสว่าง.  (2560).  การส่งเสริมกระบวนการจัดการ 
 ความรู้เพื่อการพัฒนาการท านาอย่างยั่งยืนในต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา.  การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 
 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ลักคณา น้อยสว่าง, วัชรี ปั้นนยิม และนพมาศ หงษาชาติ. (2560). การจัดการความรู้เพ่ือความยั่งยืนของ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 4 เมษายน 2561 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
๗.๓ งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 

หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด) 
 

หมายเหตุ : ๑. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ใน การ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
๒. การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงหาก ตรวจสอบ
พบว่ามีการปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาสนับสนุนและจะรายงานผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี/ ผู้อ านวยการทราบ 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพสธ - มรร.  
ระยะที่ ๕ ปีท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย 

การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

    The Development of Network for Conservation of Cultural Capital and 
Local Wisdom of the Phu Thai ethnic group, Ban Ko Krating Klong Takrao Subdistrict Tha 
Takiab District, Chachoengsao Province 
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ส่วนที่ ๒ : ความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (๓ กรอบ ๘ กิจกรรม) โปรดระบุ 

               ๓. กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
เปูาหมาย ๑. เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร

ทั้งสามฐาน ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การจัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่ ๓ : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย....ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์............. 
ต าแหน่ง......อาจารย์......................................................................................... 
สังกัด...........สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์....................................................... 
ความรับผิดชอบ......หัวหน้าโครงการ..................คิดเป็นร้อยละ.......๘๐....ของโครงการทั้งหมด 

๑.๒ ผู้ร่วมโครงการวิจัย...........ดร. อธิภัทร  สินทรโก................................................ 
ต าแหน่ง.........อาจารย์.......................................................................................... 
สังกัด.......สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์.......................................................... 
ความรับผิดชอบ......ผู้ร่วมวิจัย................คิดเป็นร้อยละ..........๒๐............ของโครงการทั้งหมด 

๒. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ (ถ้ามี) 
....มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ .............................................................................. ................... 
๓. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา (IP search) (ถ้ามี) 
.......-................................................................................................... ...................................................... 



อพสธ-มรร.  

๔. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
(ภาษาไทย) การพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์, ทุนทางวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มชาติพันธุ์ 
(ภาษาอังกฤษ) Development of Network Conservation, Cultural Capital, Local 

Wisdom, and Ethnic Group  
๕. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative 

Economy) มากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มค านึงถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) และมีความชัดเจนขึ้นในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ระบุว่าแนวทางการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรม
และทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศในการต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีการค้าโลกในเชิงสังคม การเมืองและวัฒนธรรม “การจัดการทุนทางวัฒนธรรม” ยังเป็น
กระบวนการสร้าง “วัฒนธรรมสาธารณะ” อันเป็นพ้ืนที่อัตลักษณ์เพ่ือการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ สังคมของกลุ่ม
ต่าง ๆ ในสังคมเมือง รวมถึงเป็นกระบวนการต่อรองและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง ในภาคส่วนต่าง ๆ ภายในสังคม
เมืองผ่านนโยบายและความร่วมมือในงานด้านวัฒนธรรมที่มักสถาปนาอ านาจของกลุ่มอัตลักษณ์ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มชนชั้น กลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น ผ่านพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมอยู่เสมอ (เปรมชัย จันทร์จ าปา, ๒๕๕๘, หน้า ๔)  

ทั้งนี้ “ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับได้ เช่น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม ผลงาน ศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งภาพวาด 
หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม เหล่านี้มักจะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ส่วนทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
ความเชื่อ จารีต ประเพณี วิถีชีวิต โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานต้นน้ า ได้จ าแนกทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาออกเป็น ๘ วิถี ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพ้ืนถิ่น 
(ปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี, ๒๕๕๙, หน้า ๕ – ๖) ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีความส าคัญในฐานะเป็นรากฐานการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชนที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยการยึดโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการของชุมชน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนในแต่ละชุมชนภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน   

อัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้ 
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ( Ethnicity) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีต้นก าเนิดจากบรรพบุรุษร่วมกันมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน 
ส าหรับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมักมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน โดยในแต่
ละภูมิภาคมักประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ โดยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงาม
เป็นของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นสีสันทางชาติพันธุ์ของมนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นความงดงามของสังคมโลกท่ีประกอบไป
ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย (อมรา พงศา พิชญ์, ๒๕๓๗, หน้า ๑๕๗; เสรี ซาเหลา, ๒๕๔๕, หน้า ๙) 

บ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธ์ 
“ชาวภูไท” ที่อพยพมาจากทางอีสานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม มาสู่ภาคตะวันออกท่ีบ้าน
เกาะกระทิง อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวภูไทมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญหาที่น่าสนใจ เช่น การ
ด ารงชีวิตอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก หัตถกรรมรวมอยู่กับเกษตรกรรม เช่น ทอผ้า ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และค้าขายสิ้นค้า
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ผ้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรมด้านการจักสาน สินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้า
ประเภทอาหารพ้ืนบ้านและอ่ืน ๆ มากมาย เช่น เสื้อผ้าปักมือ ผ้าเทปทอมือ ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป เหล้า
อุ ขนมจีน กระติบข้าว หมวก/กระเป๋าจากปอพาน กระเป๋า/หมวกจากกก ผลิตภัณฑ์ถักจากไหมพรม นอกจากนี้ยังมี
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ความเชื่อ ประเพณีที่มีความส าคัญ เช่น ประเพณีการฟูอนร าแบบดั้งเดิม ฟูอนร าภูไท ร าหมอเหยา ประเพณีบายศรีสู่
ขวัญ เป็นต้น รวมไปถึงวัฒนธรรอาหาร เช่น ข้าวปุูนปาแดะโน ปิ้งไก่บ้านแหย่ฮังมดแดง (ปิ้งไก่บ้านโบราณ) แจวปลา
แดะ (น้ ารวมไปถึงพริกปลาร้า) ข้าวหลามแซบ (เผาข้าวหลาม) อีกท้ังยังมีการแสดงร าภูไทอีกด้วย  

จะเห็นได้ว่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทนั้นมีความหลากหลายและ
น่าสนใจอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ เพ่ือสืบทอดสานต่อวัฒนธรรม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชน อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้นจะต้องอาศัยการท างานใน
รูปแบบเครือขา่ยเพ่ือสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน เนื่องจากเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของคน กลุ่มคน 
หรือสังคม ทีเ่ข้ามาร่วมกนัด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยที่สมาชิกหรือองค์กรนัน้ยงั
สามารถด าเนินกิจกรรมของตนเองให้สามารถบรรลุผลไปพร้อมกันได้ซึง่การท างานร่วมกันจะอาศยัการติดต่อ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกัน และต้อง
มีการก าหนดโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยของเครือข่ายอย่างชัดเจน (อัจฉริยาภรณ์ ไชยโย, 
๒๕๖๐, หน้า ๑๘) โดยการท างานแบบเครือข่ายจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เนื่องจากเครือข่ายเป็นตัว
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลและ
องค์กรทีม่ีความสนใจหรือมีวัตถุประสงคอ์ย่างเดียวกนัเป็นเสมือนการระดมความคิด ของทุกฝุายเพ่ือที่จะร่วมกัน
ผลักดนั ให้ชุมชนมีการพฒันาและพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ที่ผ่านมากลุ่มและองคก์รที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล ส่วนใหญ่ยัง
ขาดการประสานการท างานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันในระหว่างกลุ่ม ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทัง้ประสบปัญหาขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งทีจ่ะต้อง
สนับสนุนให้เกิดการประสานเครือข่ายองค์กรชุมชนทีม่ีอยู่ในพืน้นที่ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกลูกนั และผนึกก าลังกัน
ในการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือ
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยการส ารวจทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง และน ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือจัดท า
แผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ไปจนถึงการจัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการหาแนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง 
ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าไปสู่การปลูกฝังคุณค่าของการอนุรักษ์ และการให้
ความส าคัญต่อคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต   

  ๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ แนวคิดการพัฒนา 
๖.๒ แนวคิดเครือข่าย 
๖.๓ แนวคิดการอนุรักษ์  
๖.๔ แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖.๕ แนวคิดกลุ่มชาติพันธุ์  
๖.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เกตุอุบล พงศ์นุรักษ (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่อง การจัดการเครือข่ายองค์กรประชาชนเพืÉอการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษา ต าบลวังกว้าง* จังหวัดพัทลุง พบว่า ๑. เครือข่ายต าบลวังกว้าง* ก่อตัวขึ้น
เนื่องจากความตระหนักถึงปัญหาที่มีผลกระทบมาจากการพัฒนาประเทศของรัฐบาล เป็นการรวมตัวของแกนน า
และประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล เป็นลักษณะเครือข่ายทางความคิด อาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
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ขยายตัวเป็นกลุ่มและ เครือข่ายโดยการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายจัดตั้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการเครือข่าย เป็นการบริหารจัดการแบบไม่เป็นทางการไม่มีการก าหนด 
โครงสร้างที่ชัดเจน เป็นการรวมตัวโดยอาศัยความสัมพันธ์ของแกนน า มาร่วมคิดร่วมท ามีความยืดหยุ่น การ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การประสานงานมีทั้งเป็นทางการโดยมีการก าหนดวันประชุมประจ าเดือน และแบบที่
ไม่เป็นทางการ ซึ่งมิได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานทีช่ัดเจน กระบวนเรียนรู้ใช้การประชุมประจ าเดือน
เป็นหลักในการเรียนรู้ร่วมกัน ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรได้รับการสนับสนุนจากองค์การภายนอก และภายใน
เครือข่ายการพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายเป็นการสร้างความเข้มแข็งในเครือข่าย มีการสร้างกิจกรรม
ร่วมกัน เครือข่ายมีกิจกรรมที่หลากหลายน ามาสู่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร และส่งเสริมผู้น าให้
ได้รับการฝึกอบรมดูงานกับองค์การภายนอก และน ามาถ่ายทอดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ 
ส าหรับการขยายกิจกรรมพบว่าเครือข่ายต่อยอดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีท ากิน สวัสดิการและความ
ของคนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการระดมคน ระดมทุน และสอดแทรกการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมในกลุ่ม
เครือข่าย ๒. ปัญหา อุปสรรคในกระบวนการจัดการ คือ ผู้น าทางการ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมของเครือข่าย และสมาชิกเครือข่าย ไม่มีความพร้อมที่จะมาร่วมท ากิจกรรม และต้องการผลตอบแทน
เป็นเงินในการเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกรับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง และปัญหาความขัดแย้งการใช้เงินงบประมาณ เกิด
ความขัดแย้งภายในกลุ่มระหว่างแกนน าและสมาชิก 

คัชพล จั่นเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (๒๕๖๐) ศึกษาเรื่อง การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา่ ๑. เมื่อใดที่เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ ๒. เมื่อใดที่ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการบริหาร
จัดการ จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ๓. เมื่อใดที่ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์ต่าง ๆ 
ร่วมกันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพภายในชุมชน ๔. เมื่อใดชุมชนเกิดองค์
ความรู้และเห็นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นจะน าไปสู่ความหวงแหนในสิ่งเหล่านั้น และ ๕. เมื่อใดที่
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับองค์ความรู้ด้านการจัดการทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจะท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งผู้สนใจควรศึกษาการน าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสู่ ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว หรือน างานวิจัยชิ้นนี้เป็นกรณีศึกษาส าหรับใช้ในการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ณ สถานที่อ่ืน ๆ ที่มีความน่าสนใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชอุ่ม (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล าคลอง และการสัญจร
ทางน้ ายังคงท าหน้าที่เชื่อมโยง อาชีพ การตั้งบ้านเรือน และความศรัทธา ของชุมชนท่าคาเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้ง
การสัมผัสได้ถึงความเป็นต าบลท่าคาผ่านทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ออกเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยบ้านเรือนไทยของก านันจัน และตลาดน้ าท่าคา ด้านสังคม เช่น 
วัดมณีสรรค์ ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ด้านสุนทรียภาพ เช่น วัดเทพประสิทธิ์ วิถีชีวิตริมน้ า และด้านวิชาการ อาทิ การ
ท าน้ าตาลมะพร้าว ตลาดน้ าท่าคา ผลที่ตามมาคือสายน้ า และการสัญจรทางน้ าเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับสถานที่
ส าคัญ และศาสนสถาน รวมทั้งส่งผลต่อการประกอบอาชีพจนกลายเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของต าบลท่าคา 

  



อพสธ-มรร.  

๗. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย (Stakeholder analysis) 

ระดับท้องถิ่น  
ผู้น าระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา รององค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองตะเกรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา หัวหน้างานนโยบายและแผน ผู้น าชุมชน ประชาชน นักเรียน 
และโรงเรียน  

ระดับจงัหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชงิเทรา ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  

  

ทุนทางวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไท 
บ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ศักยภาพของเครือข่าย 
- ความเข้มแข็งของชุมชน 
- ชุมชนเกิดการเรียนรู ้
- ความตื่นตัว และการเห็นคุณคา่ 
- การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 
- ศักยภาพของผู้น าชุมชน 
 
 
 

การจัดต้ังเครือข่าย  
- สร้างความตระหนัก 
- จัดโครงสร้าง/ผังกลุ่มเครือข่าย 
- ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
- จัดระบบการติดต่อสื่อสาร 
- การจัดระบบการเรียนรู ้
- การแสวงหาผู้น าเครือข่าย 
- สร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ 
 



อพสธ-มรร.  

๙. การวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตด้านเนื้อหา: การด าเนินการวิจัยจะครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญ ๓ ประเด็น กล่าวคือ ๑) ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ๒) ศักยภาพของเครือข่ายและจัดท า
แผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะ
กระทิง และ ๓) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง   

ขอบเขตด้านประชากร: ผู้น าระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา 
รององค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา หัวหน้างานนโยบายและแผน ผูน้ า
ชุมชน ประชาชน นักเรียน และโรงเรียน  

ขอบเขตด้านพ้ืนที่: บ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ๑ ปี 

๑๐.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือส ารวจทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง 

ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. เพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายและหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส ารวจทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอนท่ี ๑ 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

ขั้นตอนท่ี ๔ 

ขั้นตอนท่ี ๕ 

ขั้นตอนท่ี ๒ วิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์  

จัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และยกระดับ 
ทุนทางวัฒนธรรม 

กลุ่มเปูาหมาย: นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองตะเกรา รององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองตะ
เกรา ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองตะเกรา 
หัวหน้างานนโยบายและ
แผน ผู้น าชุมชน ประชาชน 
นักเรียน และโรงเรียน  

 



อพสธ-มรร.  

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้สืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 ๒. ได้ชุดข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง 

ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓. ได้แผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ

พันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔. ได้เครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้าน

เกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๕. ทราบแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๒.วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

๑๒.๑.๑ กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย   
กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา รององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา หัวหน้างานนโยบายและแผน ผู้น าชุมชน 
ประชาชน นักเรียน และโรงเรียน  

๑๒.๑.๒ การด าเนินงาน 
การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภู

ไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้วิจัยวางแผนการด าเนินงาน
ออกเป็น ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑. นักวิจัยประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างเครื่องมือในการส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง 

๒. ลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้น และใช้เวลาในการลงส ารวจเป็นเวลา ๓ เดือน  
 ๓. น าผลการส ารวจที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปสู่การเก็บข้อมูลตามข้ันตอนที่ 
 ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. วางแผนระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การศึกษาในขั้นตอนต่อไป  

 ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑. จัดประชุมคณะวิจัยเพ่ือวางแผนการด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๓  
  ๒. ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๔ จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



อพสธ-มรร.  

  ๑. ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก  

 ขั้นตอนที่ ๕ ค้นหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๑. จัดประชุมคณะวิจัยเพ่ือวางแผนการด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๕ 
  ๒. จัดเวทีการสนทนากลุ่มเพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
  ๔. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่พ้ืนที่  
  ๑๒.๑.๓ วิธีการเก็บข้อมูล 
  ๑) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  - แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
  - แบบส ารวจ  
  - ประเด็นในการระดมความคิดเห็น   
  - ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

เครื่องมือดังกล่าวผู้วิจัยและทีมวิจัยชุมชนร่วมกันสร้างเครื่องมือขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
   ๒) วิธีการเก็บข้อมูล  

๑. ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ
การส ารวจ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวค าถามในการสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๒. วิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการระดมความคิดเห็น และการสัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประเด็นใน
การระดมความคิดเห็น และแนวค าถามในการสัมภาษณ์  

  ๓. จัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการระดมความคิดเห็น และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประเด็นในการระดมความ
คิดเหน็ 

  ๔. จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาว
ภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวค าถามในการสัมภาษณ์   

  ๕. ค้นหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

๑๒.๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในแต่ละวัตถุประสงค์การ

วิจัยและน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
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๑. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติทางสังคมศาสตร์  
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ กล่าวคือ การน าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ จากนั้นน า
ข้อมูลดังกล่าวอ่านและจับประเด็น เปลี่ยนประเด็นเป็นรหัส กล่าวคือ การลงรหัสข้อมูลเพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถคัดเลือก
ข้อมูลที่ส าคัญ รวมถึงให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงแหล่งที่มา และน าไปสู่การคัดแยกข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลต่อไป 
จากนั้นผู้วิจัยท าการเชื่อมโยงแนวคิด และหาข้อสรุป (เบญจา ยอดด าเนิน-แอ็ตติกจ์, ๒๕๕๒, หน้า ๓๘-๓๙) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) กล่าวคือ ผู้วิจัยอาศัยการตีความและสร้างข้อสรุป
ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผู้วิจัยได้ค้นพบจากการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
บ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๓.ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ล าดับ 

ที่ 
แผนงาน ย่อย/ 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละของ 
กิจกรรม
ใน ปีงบ 

ประมาณ 

ผลผลิต 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

๑ ส ารวจข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            ๒๐ ชุดข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒ วิเคราะห์ศักยภาพ
เครือข่ายการอนุรักษ์ 

            ๒๐ ข้อมูลศักยภาพ
เครือข่ายการอนุรักษ์ 

๓ จัดท าแผนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ 

            ๒๐ แผนการสร้างเครือข่าย
เพื่อการอนุรักษ์ 

๔ จัดต้ังเครือข่ายการอนุรักษ์             ๑๐ เครือข่ายการอนุรักษ์ 

๕ แนวทางการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ 

            ๒๐ แนวทางการพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ 

๖ จัดท ารายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และถ่ายทอด
ผลการวิจัยสู่พ้ืนท่ี
เปูาหมาย 

            ๑๐ รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

๑๔. เอกสารอ้างอิง 
เกตุอุบล พงศ์นุรักษ. (๒๕๕๖). การจัดการเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อการอนุรักษ์   

ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษา ต าบลวังกว้าง จังหวัดพัทลุง. ค้นคว้าอิสระ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

    คัชพล จั่นเพชรและพิทักษ์ ศิริวงศ์. (๒๐๑๗). การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา ชุมชนบ้านชากแง้ว  
  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สาขามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ , ๑๐(๑), ๑๑๑- ๑๒๑.  

    ปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี. (๒๕๕๙). ทุนวัฒนธรรม ๙ ยุคสมัย. วารสารอุตสาหกรรมสาร, ๕๘(๖), ๑ – ๔๑.  

เปรมชัย จันทรจ าปา. (๒๕๕๘). การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนคร 
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    สงขลา. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ, คณะรัฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุวรรณฤทธิ์ วงศ์ชอุ่ม. (๒๕๕๓). ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าคา 
    อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนา, ๒(๑), ๔๗-๕๙. 

เสรี ซาเหลา และคณะ. (2545). กลุ่มชาติพันธุ์: วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค์. ส านักวิจัย 
และบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 

อมรา พงศาพิชญ์. (2537). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.  
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อัจฉริยาภรณ์ ไชยโย. (๒๕๖๐). เครือข่ายการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ชุมชน 
บ้านนาอีสาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. งานนิพนธ์หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 
    ๑๕. แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

หลังจากสรุปผลการวิจัยและจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์คณะผู้วิจัยจะด าเนินการน าเสนอผลการวิจัย 
(ส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์) กลับไปยังกลุ่มเปูาหมายและจัดเวทีคืนข้อมูลสู่เครือข่ายการอนุรักษ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมไปถึงการถ่ายทอดต้นแบบการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีสภาพบริบท
ใกล้เคียงกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในพัฒนาและการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป   

๑๖. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 
๑. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

๑.๑ ชุดข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะ
กระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๒ ชุดข้อมูลศักยภาพเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๓ แผนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๑.๔ เครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๕ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้านเกาะกระทิง ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

  ๒.๑ สร้างความตระหนักและจิตส านักให้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ๒.๒ สร้างคุณค่าให้แกทุ่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ 

  ๒.๓ เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน  

  ๒.๔ เกิดต้นแบบการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่
สามารถน าไปถ่ายทอดสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่สนใจ  

๓. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (impact) 



อพสธ-มรร.  

ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างการอนุรักษ์ในท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

๓.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 เพ่ิมมูลค่าให้แกทุ่นทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เกิดแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจ 
๓.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

 เกิดความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนที่เข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมในการปกปูองทรัพยากรที่มีในชุมชน  

๓.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแล การค านึงถึงประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  

๑๗. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 

๑๗.๑ ห้องท างานส าหรับปฏิบัติงานวิจัย ณ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้น กล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีโอ เป็นต้น  

๑๗.๒ การท างานร่วมกับท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

๑๘. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียด) 

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

๑ งบบุคลากร   หัวหน้าทีมวิจัย (๑๐% ของงบประมาณท้ังหมด) 
๕๐,๐๐๐ 
 ผู้ร่วมวิจัย ๒๐,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 

๒ งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ หมึก ปากกา กระดาษ วัสดุอื่น ๆ  ๒๙,๕๐๐ 
๓ งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย 

 
กิจกรรมที่ ๑ ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
ค่าอาหารมื้อๆ ละ ๗๐ บาท ๑๐ คน ๓๐ วันๆ  
รวม  ๒๑,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนนักศึกษาเก็บข้อมูลวันละ ๓๐๐ บาท/คน  
รวม ๙๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล  รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์ศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน 

- อบรมให้ความรู้ 
ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม  ๕บาท ๖๐๐, 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อพสธ-มรร.  

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

รวม ๔,๐๐๐ บาท 
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าวิทยากร ๑ ท่านๆละ ๖ ชั่วโมง รวม ๓,๖๐๐ บาท 
ค่าของที่ระลึก รวม ๕๐๐ บาท 
ค่าท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ๑๐ คน จ านวน  
๕ ห้อง คืนละ คืน/๑,๕๐๐ รวม ๗,๕๐๐ บาท 

- ระดมความคิดเห็น  
ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม  ๕,๖๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  
รวม ๔,๐๐๐ บาท 
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าวิทยากร ๑ ท่านๆละ ๖ ชั่วโมง รวม รวม ๓,๖๐๐ บาท   
ค่าตอบแทนนักศึกษา จ านวน ๓ คน ๒ วันๆ ละ 
๓๐๐ บาท รวม ๑,๘๐๐ บาท  
ค่าถอดเทป ๑๒ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท รวม ๔,๘๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลรวม ๒๐,๐๐๐ บาท   
 

 กิจกรรมที่ ๓ จัดท าแผนการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ 
ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม  ๓,๕๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  
รวม ๒,๕๐๐ บาท 
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕,๐๐๐ บาทค่าตอบแทนนักศึกษา 

จ านวน ๓ คน ๑ วันๆ ละ ๓๐๐ บาท รวม ๙๐๐ บาท  
ค่าถอดเทป ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท รวม ๒,๔๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   
 

 กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ 
ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม  ๓,๕๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  
รวม ๒,๕๐๐ บาท 
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนนักศึกษา จ านวน ๓ คน ๑ วันๆ ละ ๓๐๐  
รวม ๙๐๐ บาท  
ค่าถอดเทป ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท รวม ๒,๔๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล  รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อพสธ-มรร.  

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

 กิจกรรมที่ ๕ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ 
 ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม  ๓,๕๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  
รวม ๒,๕๐๐ บาท 
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕บาท ๐๐๐, 
ค่าตอบแทนนักศึกษา จ านวน ๓ คน ๑ วันๆ ละ ๓๐๐  
รวม ๙๐๐ บาท  
ค่าถอดเทป ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท รวม ๒,๔๐๐ บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   
 

 กิจกรรมที่ ๖ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่พื้นที่เป้าหมาย 

ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอด
โครงการ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   

ค่าจ้างท าสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท   
จัดเวทีคืนข้อมูล กลุ่มเปูาหมาย ๑๐๐ คน  
ค่าอาหาร  ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท รวม ๗,๐๐๐ บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท  
รวม ๕,๐๐๐ บาท   
ค่าเครื่องเสียง รวม ๕,๐๐๐ บาท   
ค่าวิทยากร ๑ ท่านๆ ละ ๖ ชั่วโมง รวม ๓,๖๐๐ บาท 
ค่าจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑๕ เล่มๆ 
ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๐,๕๐๐ 

 ค่าเดินทางตลอดโครงการ  ค่าเดินทางตลอดโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๔ งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย  งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย ๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๙. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

                     ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

                    เสนอต่อแหล่งทุนอื่น..................................................................................................................... 

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................................ 

๒๐. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ....................-........................................................... ......................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ์หรือใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า 
 



อพสธ-มรร.  

       (ลงชื่อ)  

 

 

                                                           วันที่.....30...เดือน....สิงหาคม......พ.ศ. …2563.. 

                                                      (ลงชื่อ) .................................................................. 

                                                                 (....ดร.อธิภัทร..สินทรโก....) 
                                                                 ผู้รว่มโครงการวิจัย 

 

                                                                           วันที่.....30...เดือน....สิงหาคม......พ.ศ. …2563.. 

 

ส่วนที่ ๓ : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ   อาจารย์ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  1250200025585 
E-mail:   atiya2654@gmail.com 
โทรศัพท์:  085-5932654  
ที่อยู่ปัจจุบัน:  91/123 หมู่ 3 ต าบลโสธร  

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
 
ประวัติการศึกษา 
ปี 2551  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปี 2555  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(นโยบายสาธารณะ) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปี 2560  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประวัติการท างาน 
ปี 2556 –        ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
รายวิชาที่สอน 
- การวิเคราะห์นโยบาย 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
- กฎหมายปกครอง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม  

ปี 2560  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  



อพสธ-มรร.  

ปี 2560  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปี 2560  คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
งานวิจัย 
ปี 2560  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล 

บางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางตอนกลาง 
ปี 2560  ความพร้อมและการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ 

ในอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราชอ าเภอ 

บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 

สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  รูปแบบการน านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ปี 2561  การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเขื่อนห้วยโสมง ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี 2561  การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอ าเภอบางคล้า  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลงานน าเสนอผลการวิจัย  
ปี 2561  ความพร้อมและการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ 

ในอาเซียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอในงาน MIRDEC-7th, International 
Academic Conference  on Social Science, Multidisciplinary  and Globalization 
Studies (Global Meeting of Social Science Community) 26-29 March 2018, Madrid, 
Spain 

ปี 2561  ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางตอนกลาง น าเสนอในงาน MIRDEC-7th, International 
Academic Conference  on Social Science, Multidisciplinary  and Globalization 
Studies (Global Meeting of Social Science Community) 26-29 March 2018, Madrid, 
Spain 

ปี 2561  รูปแบบการน านโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 (9th Rajanagarindra Research: National Academic and 
Research Conference) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2561    

ปี 2561  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 
สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 (9th Rajanagarindra Research: National 
Academic and Research Conference) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2561    
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ปี 2563 ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วาสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  

ปี 2563  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราช อ าเภอ 
       บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น,  

4(2), 35 – 49. 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
ชื่อ   อาจารย์ ดร.อธิภัทร  สินทรโก  

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1411300045820 

E-mail:   atipatsin@hotmail.com 
โทรศัพท์:  095-5628604  
ที่อยู่ปัจจุบัน:  91/123 หมู่ 3 ต าบลโสธร  

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
ประวัติการศึกษา 
ปี 2551  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา  

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2555  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปี 2561  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประวัติการท างาน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
รายวิชาที่สอน 
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
- ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ 
- การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา  

ปี 2559  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ปี 2562  รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
งานวิจัย 
ปี 2558  การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานิคม 

อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปี 2560  ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลางตอนกลาง 
ปี 2560  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราชอ าเภอ 

บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 

สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2560  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2561  การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเขื่อนห้วยโสมง ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี 2561  การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอ าเภอบางคล้า  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี 2562  ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกระบวนการสร้างรากฐานความม่ันคงทางอาหาร กรณีศึกษา  

ชุมชนปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 
ผลงานน าเสนอผลการวิจัย  
ปี 2559  การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานิคม 

อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอด้วยวาจาในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครัง้ที่ 6 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 17 
มิถุนายน 2559    

ปี 2561  Sintarako, A., Chaiyarit, A., and Khunkha, N. 2018. Readiness and Factors Effecting the 
Adaptation in Entering the ASEAN Economic Community (AEC) of Sub-district 
Administrative Organizations in the Mid-Central Provincial Cluster. Official conference 
proceeding of MIRDEC 2018, Madrid, Spain. Oral presentation on 26-29 March 2018. 
ISBN: 978-605-82290-7-5, pp.53-58.  

ปี 2561  รูปแบบการก าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรมต าบล 
สาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 (9th Rajanagarindra Research: National 
Academic and Research Conference) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2561    

ปี 2563  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตีพิมพ์วาสารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (TCI กลุ่ม 2)  

ปี 2563 ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วาสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  

ปี 2563  แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลเทพราช อ าเภอ 
       บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น,  

4(2), 35 – 49. 
 
 

 
หมายเหตุ : ๑. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน การ

ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
๒. การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงหาก ตรวจสอบ
พบว่ามีการปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาสนับสนุนและจะรายงานผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี/ ผู้อ านวยการทราบ 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับการพิจารณาเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพสธ - มรร.  
ระยะที่ ๕ ปีท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 
ชื่อโครงการวิจัย 
                   (ภาษาไทย) การสร้างแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   (ภาษาอังกฤษ) Development of Herbal Garden Learning Centers from Local Wisdom 
with school participation of the Royal Education Fund Project Schools Chacheongsao Province 

 
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับแผนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ส่วนที่ ๒ : ความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (๓ กรอบ ๘ กิจกรรม) โปรดระบุ 

              ๓. กรอบการสร้างจิตส านึก 
              กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                               ๒) กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ส่วนที่ ๓ : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

๑. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
๑.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย :  รศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
สังกัด  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ วางแผน ก ากับและด าเนินกิจกรรมในโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

                         ของโครงการทั้งหมด 
                  ๑.๒ นักวิจัยพีเ่ลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
                         ความรับผิดชอบ ร่วมวางแผนและให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม 
                         ในโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของโครงการทั้งหมด 
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๑.๓ ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ดร. พรทิพย์  อ้นเกษม 
ต าแหน่ง อาจารย์/รองคณบดี 
สังกัด สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ ร่วมวางแผน ก ากับและด าเนินกิจกรรมในโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๒๐  

                         ของโครงการทั้งหมด 
๑.๔ ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ดร. จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ความรับผิดชอบ ร่วมวางแผน ก ากับและด าเนินกิจกรรมในโครงการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๒๐  

                         ของโครงการทั้งหมด 
 

๒. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ (ถ้ามี) 
.............................-.................................................................................................................... ................... 
 
๓. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา (IP search) (ถ้ามี) 
..............................-............................................................................................................................. .......... 

๔. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 
(ภาษาไทย) แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร, ภูมิปัญญาท้องถิน่, โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ) Herbal Garden Learning Centers, Local Wisdom, Royal Education Fund 

Project Schools 

๕. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
                  พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละสังคมและภูมิปัญญาของแต่ละวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น การใช้ยาสมุนไพรนั้นตอบสนองความต้องการทางด้านการ
รักษาสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนได้เป็นอย่างดีมาตั้งแต่อดีตด้วยวิถีธรรมชาติบ าบัด สมุนไพรไทยเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง แต่จากผลพวงของการพัฒนาตามระบบทุนนิยม ท าให้ชุมชนมี
ค่านิยมการรักษาพยาบาลตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการจัดการสุขภาพที่เน้นการพ่ึงพิงจาก
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร่ได้รับความนิยม
ลดลง ท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากพืชสมุนไพรน้อยลงตามมา ทั้งๆที่สมุนไพรและภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพร 
ต่าง ๆ ล้วนมีอยู่ในทุกชุมชน 
                  ด้วยความส าคัญที่กล่าวมาท าให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่ต าบลทุ่งพระยา โรงเรียนทุ่งส่อหงษา ตั้งอยู่ต าบลท่ากระดาน โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า 
โรงเรียนสียัดพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตั้งอยู่ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบกับสืบเนื่องจาก การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน ๕ โรงเรียน
พบว่าทุกโรงเรียนยังขาดแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน จึงขอเป็นเครือข่ายการเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
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โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) อย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

๖. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
                 ๖.๑ โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
                  จากการศึกษาพบว่า นับเป็นเวลากว่า ๗๐ ปี ที่คนไทยได้รับความรักจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ เช่นเดียวกับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ดังที่
ปรากฎเด่นชัดในพระบรมราโชวาทหลายครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทรงอยากให้อนาคตของประเทศ
ไทยเติบโตอย่างงดงามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด าริในเรื่องการศึกษาว่านอกจาก
จะเป็นคนเก่งแล้ว เหนืออ่ืนใดต้องเป็นคนดี ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสวันเด็กปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่า 
“เด็กนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดท าการงานและการท าความดีด้วย เพราะการท างานจะช่วยให้มี
ความสามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ และการท าความดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตน
ไม่ให้ตกต่ า” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับสั่งให้จัดตั้งกองทุนการศึกษา
ขึ้น อันเป็นโครงการพระราชด าริโครงการสุดท้าย และตั้ง “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
ดังรับสั่งที่มีกับคณะองคมนตรีว่า “ฉันจะตั้งกองทุนการศึกษา ให้เอาเงินฉันไปใช้ ไปท าอย่างไรก็ได้ เป้าหมายคือให้
โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และเพ่ือให้โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมประสบความส าเร็จคณะกรรมการกองทุนฯ 
จึงแบ่งขั้นตอนออกเป็น ๖ ขั้นตอน คือ   

๑. การสร้างความยอมรับจากทุกภาคส่วนในโรงเรียนร่วมกัน ตกลงกันทั้ง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับรู้ว่า
เราต้องการจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ดีขึ้น  

๒. ร่วมกันระดมความคิด ท าบัญชีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในช่วง ๒-๓ ปีที่ได้พบเห็นมา รวมทั้งพฤติกรรม
พึงประสงค์ท่ีอยากจะเห็นในรอบ ๑๒ เดือน มองให้ครบอย่าง ๓๖๐ องศา ทั้งครู นักเรียน และผู้บริหาร ก่อนจะไปหา
ความถี่ของทั้งสองสิ่ง  

๓. ให้ทุกคนลองคิดว่าหากต้องการให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จะใช้
คุณธรรมใดมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้  

๔. เมื่อได้คุณธรรมที่ทุกคนตกลงกันแล้ว เช่น ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ให้คิดโครงการที่จะท าให้มี
คุณธรรมเหล่านี้มากขึ้นใน ๑ ปีต่อจากนั้น เช่น ผู้บริหารคิดว่าจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างจะโปร่งใสมากขึ้น ครูจะไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ นักเรียนบอกจะไม่ลอกการบ้านเพ่ือน กลับบ้านไหว้พ่อแม่ ไม่เที่ยวกลางคืน ดูหนังสือ
รับผิดชอบ 

๕. เมื่อได้นโยบายแล้ว ให้ทุกคนประกาศสิ่งที่จะท าให้คนอ่ืนฟัง พูดเองโดยไม่มีคนบังคับ ให้เขาได้แสดงความ
รับผิดชอบเอง ก็จะปฏิบัติกันจริง  

๖. ขั้นสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการท าให้ยืนยาว  
               การเปลี่ยนแปลงจริงผลส าเร็จของโครงการนี้ แรกเริ่ม คือ สิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนดีขึ้น ร่มรื่น เพราะมี
ชมรมจิตอาสาของเด็กๆ ช่วยดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและนักเรียนดี รู้จักรับผิดชอบตัวเอง เด็กมีวินัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลง และกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือผลการสอบโอเน็ตของเด็กนักเรียนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับสัดส่วนเดิมที่มีเพียงร้อยละ ๕ ของเด็กที่จะเก่ง นั่นเป็นเพราะคนเก่งก็ช่วยเพ่ือน แนะน าเพ่ือน และก็
เก่งขึ้นไปด้วยกัน โรงเรียนยังได้รับรางวัลต่างๆ มากขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวอยากเข้ามาช่วยดูแลบุตรหลานใน
โรงเรียนด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๕๕ โรงเรียน กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓, 
๒๕๖๓) 



อพสธ-มรร.  

4 
 

              ๖.๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    จากการศึกษาความหมายที่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมค าว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ ดังนี้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อัน
เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้ และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการด ารงอยู่รอด
ของเผ่าพันธุ์จึงตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรือเป็นวิถีด าเนินชีวิตของชาวบ้าน (ทิพย์วิมล 
วังแก้วหิรัญ, 2562)  
                   ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติฉบับแรกท่ีเป็นเสมือนธรรมนูญการศึกษา ที่ก าหนดกรอบแนวคิด ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าที่ทาง
การศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากร ทรัพยากรและการลงทุน เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไว้ถึง ๙ หมวด ๗๘ มาตรา  
ที่ครอบคลุมการปฏิรูปการศึกษาไว้ครบทุกด้านโดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ตามความที่ปรากฏใน
มาตรา ๒๗ ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความ
เป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อให้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
                     ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                      จากการศึกษาความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่ามีการให้ความหมายไปในท านองเดียวกัน 
อาทิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๓๕: ๖๗๙) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่ินไว้ว่า มนุษย์
ได้อาศัยความรู้ความสามารถจัดการกับระบบนิเวศที่ตนเอง ด ารงชีวิตอยู่ความรู้ความสามารถนี้เรียกว่า “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (๒๕๕๓) ได้กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่าหมายถึง องค์
ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒: 
๕๑ – ๕๖) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะจ าเพาะของแต่ละท้องถิ่น และมีความเกี่ยวพัน
เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นกับด้านวิทยาศาสตร์ ในแง่ที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการศึกษาเชิงป ระจักษ์  
ผ่านการพิสูจน์การทดลองคัดสรรปรับปรุงและพัฒนาความคิดมาอย่างไม่เป็นระบบ โดยมิอาจแยกส่วนต่างๆ ออกจาก
กันได้อย่างเด็ดขาด ส่วน นิคม มูสิกะคามะ และคณะ (๒๕๔๒: ๑๖๑) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้  ความ 
สามารถ และสติปัญญาในการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ในการด ารงชีวิต และการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของคนเผ่า
ต่าง ที่คิดค้น ปรับปรุง สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากบรรพชนในอดีตมายังพวกเราในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
เป็นความรู้ ความสามารถและทักษะของคนในท้องถิ่นซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นท่ีสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ปรุงแต่ง เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิต
อย่างเหมาะสม และสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายท านองเดียวกับกรมวิชาการ (๒๕๓๙ : ๓) ได้กล่าวถึง
ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าเป็นความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ ใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตโดยได้รับการถ่ายทอด และกลั่นกรองเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรับรัตนะ บัวสนธิ  (๒๕๓๕ : ๗) และ
สามารถ จันทร์สูรย์ (๒๕๓๔: ๙) มีความเห็นในท านองเดียวกันว่าภูมิปัญญา (wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local 
wisdom) เป็นพ้ืน ฐานความรู้ของชาวบ้านเพ่ือใช้เรียกแทนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่มีต่อตนเอง (ชีวทัศน์) และ
สิ่งแวดล้อม (โลกทัศน์) ที่ชาวบ้านได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ศิริมงคล  
ทนทอง (๒๕๕๓ : ๙๕) กล่าวถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นความรู้ ความสามารถและทักษะของคนในท้องถิ่นซึ่งอาจมี
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ความแตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ขนบธรรมเนียมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่สั่งสมประสบการณ์
เรียนรู้ปรุงแต่ง เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม และสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย  จากที่กล่าว
มาจึงสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าทั้งที่เป็นความรู้ ความสามารถและทักษะ ซึ่ง
แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ที่ได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา 
         ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (๒๕๕๓) ได้ แบ่งภูมิปัญญาไทย ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดิน
เผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน ปริศนา 
พ้ืนบ้าน เพลงพ้ืน บ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน การฟ้อนร าพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน จิตกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน 
หัตถกรรมพืน้บ้าน เครื่องแต่งกายพืน้บ้าน และสิ่งทอพ้ืนบ้าน 

ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒: ๕๑ - ๕๖) กล่าวว่า ถ้าแยกวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจแยกได ้เป็น ๔ ด้าน คือ 
๑. ความรู้ในเรื่องของอาหารและยา เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่สุดเพราะในระบบนิเวศชุดหนึ่งมนุษย์จะรู้ว่ามี

พืชผักใดบ้างท่ีกินได้ อะไรกินไม่ได้ พืชและสัตว์แต่ละชนิดมีคุณและโทษอย่างไร ในบรรดาพืชที่กินได้นั้นควรกินส่วนใด 
กินอย่างไร พืชชนิดใดเป็นยาแก้โรคอะไร อย่างไร ในบรรดาพืชที่กินได้นั้นควรกินส่วนใด กินอย่างไร พืชชนิดใดเป็นยา
แก้โรคอะไร เป็นต้น โดยปกติแล้วผู้หญิงมักมีบทบาทส าคัญในการหาอาหารและยาเพ่ือบรรเทาอาการป่วยเล็กๆน้อยๆ 
ที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ความรู้เรื่องอาหารและยามักจะได้รับการถ่ายทอดจากยายไปสู่แม่ นอกจากนั้น
บุคคลพิเศษบางคน เช่น หมอสมุนไพร คนทรง หัวหน้าผู้ประกอบพิธีกรรมอาจมีความรู้พิเศษเกี่ ยวกับคุณสมบัติและ
ฤทธิ์ทางยาของพืชสมุนไพรบางชนิด อีกทั้งมีความรู้ในเรื่องเวทย์มนต์คาถา และเทคนิควิธีในการรักษา พยาบาล ซึ่งมี
การใช้พืชสมุนไพรและคาถาร่วมกัน 

๒. ความรู้ในเรื่องของระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร เป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
จากความรู้ทางเทคนิคในด้านอาหารและยา ดังเช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการระบบการผลิต วิธีการ
คัดเลือกผืนป่าเพือ่ตัดฟันโค่นเผา การพิจารณาคุณสมบัติของดิน การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์พืชที่ส าคัญๆ เช่น 
ข้าว ข้าวโพด ถั่ว ผัก ฟัก และพืชอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบการจัดการน้ า เช่น 
เทคนิคการท าเหมืองฝาย การทดน้ า และการควบคุมน้ า องค์ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทที่ดินและผืนป่า โดย
พิจารณาว่าดินประเภทใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด การจ าแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ื อการอนุรักษ์ 
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมและองค์กรเพ่ือการจัดการการผลิตและดูแลร่วมกันเช่น การ
จัดตั้งกลุ่มเหมือง ฝายเพ่ือดูแลน้ า กลุ่มแลกเปลี่ยนแรงงานเพ่ือจัดการผลิต คณะกรรมการป่าชุมชนเพ่ือดูแลควบคุม
การใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่า เป็นต้น 

๓. ความรู้เป็นความเชื่อ พิธีกรรมจารีตประเพณี และวิถีปฏิบัติ การสร้างระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนท าให้เกิดความจ าเป็นในการออกกฎระเบียบเพ่ือใช้เป็นแบบแผนและบรรทัดฐานร่วมกันของ
ชุมชน โดยปกติแล้วการแสดงอ านาจของชุมชนในการตรากฎระเบียบต่างๆ มักออกมาในรูปของความเชื่ อพิธีกรรม
และจารีตประเพณี เช่น ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ของป่าก่อให้เกิดการใช้ป่าอย่างย าเกรง พิธีกรรมและความเชื่อจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิน่ทีเ่กิดข้ึนเพ่ือการจัดการกับการผลิต และการจัดการทรัพยากร โดยการเสริมสร้างความ
ผูกพันทางศีลธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับป่า ด้วยเหตุนี้ เราจึงพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะมี
กฎระเบียบ จารีตประเพณี วิธีปฏิบัติตลอดจนความเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป 
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๔. ความรู้ที่เป็นวิธีคิด ที่แสดงออกในรูปของระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมของชุมชน ที่ผ่านกาลเวลาหลายชั่วอายุคนจนตกผลึกกลายเป็นวิธีคิดและการแสดงออกในรูประบบคุณค่าของ
วัฒนธรรม ยังผลให้วิธีคิดซึ่งผ่านการพัฒนามาจากความสัมพันธ์ระหว่างคนและชุมชนกับธรรมชาติ เป็นวิธีคิดที่มีระบบ 
มีหลักการเหตุผล ไม่ว่าจะมองวิธีคิดในลักษณะวิธีคิดของชาวบ้านท าให้เห็นความเชื่อบางประการที่สะท้อนให้เห็น
อุดมการณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ความเชื่อนี้เป็นพ้ืนฐานของกฎระเบียบ และจารีตประเพณีต่างๆ ที่ มี การปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ใหม่ตาม
สภาพแวดล้อม เช่น การน าเอาความเชื่อทางศาสนามาเป็นพิธีกรรมการบวชต้นไม้ การน าเอาความเชื่อเรื่องผีขุนน้ ามา
เป็นพลังการต่อต้านสัมปทานไม้ เป็นต้น 

ส่วน อังกูล สมคะเนย์ (กรมวิชาการ. ๒๕๓๙: ๖; อ้างอิงจาก อังกูล สมคะเนย์. ๒๕๓๕) ได้แบ่งประเภทของ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 

๑. เรื่องเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อและหลักการที่เป็นพืน้ฐานขององค์ความรู้ โดยคติ ความคิด ความเชื่อ 
ที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ของคนในอดีตเกิดจากลัทธิทางศาสนาและความผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่ งเห็นได้จากการ
ด ารงชีวิตของคนในปัจจุบันตามภูมิภาคต่างๆ เช่น ชุมชนภูเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของผีป่า เจ้าเขา เทพารักษ์ ผู้อยู่
ในทีร่าบก็จะมีความเชื่อในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ พระภูมินา การสู่ขวัญ การให้ความเคารพแม่โพสพ ผู้ที่อยู่ตามแม่น้ า
ริมทะเล มักจะเชื่อในเรื่องของแม่ย่านางเรือ เป็นต้น 

๒. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งเป็นตัวชี้ทีส่ าคัญต่อการแสดงออกถึงภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของชาวบ้าน ที่แสดงให้เห็นคุณค่าแห่งการด าเนินชีวิตที่สงบสุข
และความเป็นระเบียบของชุมชนท้องถิ่น 

๓. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมชาติ มีอาชีพ
ทางการเกษตรเพือ่มีอยู่มีกินมากกว่าที่จะท าเพ่ือความมัง่มีความร่ ารวยจึงไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวก าหนด
ในการผลิต แต่ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปมาก เนื่องมาจากแผนการพัฒนาประเทศท าให้มีระบบ
การผลิตแตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือระบบการผลิตผูกติดกับระบบธุรกิจ เมื่อระบบธุรกิจล้มเหลว บุคคล กลุ่มได้น า
แนวคิดการพึง่พาตนเอง พึง่พาอาศัยซึง่กันและกัน และอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติมาแก้ปัญหาเพ่ือให้สามารถยืน
หยัดต่อสู้กับความล้มเหลวได้ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 

๔. แนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีชาวบ้าน ซึ่ งเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรม ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท าให้การด าเนินชีวิตค่อยๆ เปลี่ยนจากสภาพพอกินพอใช้
ไปสู่การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จึงได้น าความรู้และหลักการที่เคยปฏิบัติมาผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตหรือประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชน ท า
ให้ภูมิปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งทีมี่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒๕๓๕ อ้างถึงในนพเก้า ณ พัทลุง, ๒๕๔๙) ได้แบ่งไว้ ๕ หมวด 
ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา หมายถึง แบบอย่างที่ปฏิบัติต่อกันมา
เกี่ยวกับคติ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียมการปกครอง การศึกษา
อบรม ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าแบบอย่างที่ เป็นความจริงซึ่งเกิดจากสติปัญญาที่มีความเป็นเหตุเป็น
ผล หรือเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา 

หมวดที่  ๒ หมวดภาษาและวรรณกรรม หมายถึง สิ่ง ที่สื่อความหมายด้วยเสียงหรืออักษรที่มีการก าหนดไว้
เป็นแบบแผนเพือ่ใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

หมวดที่ ๓ หมวดศิลปกรรม และโบราณคดี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือความงามที่ให้คุณค่าทาง
จิตใจ หรือเพ่ือประโยชน์ใช้สอย รวมทั้ง สิ่งต่างๆ ทีส่ร้างข้ึน เพ่ือสื่อสารทางความเชื่อของกลุ่มชน 
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หมวดที่ ๔ หมวดของเล่น ดนตรี และการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์แสดงออกเพ่ือสนองความ
ต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

หมวดที ่๕ หมวดชีวิต ความเป็นอยู่ และวิทยาการ หมายถึง กิจกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มชน
ประกอบกับการคิดค้น และพัฒนาวิทยาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยบุคคลในท้องถิ่น หรือการรับ
เอาวัฒนธรรมต่างถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
          สว่น ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ (๒๕๕๕) ได้จ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น ๑๐ ลักษณะในการด าเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นดังนี้ 

๑. ภูมิปัญญาที่เกีย่วกับความเชื่อและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิน่ เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกัน ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึง่เกีย่วกับความเชื่อ
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้น ได้มีส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดังเดิมจนกลายเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนใน
ท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจคนในสังคม ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากประเพณีและพิธีกรรมที่ส าคัญในประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมแทบท้ังสิ้น 

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่กีย่วกับศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปต่างๆโดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหลังจากนั้นได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสายกลาย เป็นศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น 

๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน นอกจากมนุษย์จะน าอาหารมาบริโภคเพ่ือการอยู่รอด
แล้ว มนุษย์ยังได้น าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้เพ่ือให้อาหารที่มีมากเกินความต้องการสามารถ
เก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังน าผัก
พ้ืนบ้านชนิดต่างๆ มาบริโภคอีกด้วย 

๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดย เฉพาะในวัยเด็ก
ซ่ึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มาจาก
ธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 

๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ หลากหลายซึ่ งเกิดจาก 
การสร้างสรรค์ของแต่ละภาคเราสามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายอยู่ทั่วไป เช่น 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็น
อย่างดี 

๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่กีย่วกับเพลงพืน้บ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน และ
ยังเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคม ซึ่งมีส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาคต่างๆ 

๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาประเภทนี้ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซ่ึง
มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ 

๙. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของคนไทยในแต่ละภาคนับถือเป็นการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจในการ
พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เท่าท่ีควรหากมีการเรียนรู้และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐกรรมและ
หัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง 

๑๐. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนื่องจากคนไทยมีอาชีพที่
เกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา ท าไร่ จึงท าให้เกิดภูมิปัญญาที่ เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการ
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ด ารงชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร
ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมที่เกีย่วกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทย 

จากทีก่ล่าวมาจะเห็นว่าสามารถแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับมิติมุมมองในการแบ่ง ทั้งนี้
อาจสรุปได้ว่า อาจแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เป็น ๓ หมวดหมู่ ได้แก่ ๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ของชุมชน
ท้องถิ่น ๒) ภูมิปัญญาท้องถินที่เป็นการแสดงออก ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และ ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
ทรัพยากรพันธุกรรมในท้องถิ่น 
               ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ความสามารถ และทักษะของคนในท้องถิ่นที่ได้สร้าง สั่งสมและสืบทอดกกัน
มาเพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการด าเนินวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จนเป็นเอกลักษณ์ในสังคมหมู่บ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นระบบหนึ่งของวัฒนธรรม และเป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลงให้ชาติอยู่รอด ดังนั้นภูมิปัญญา
ท้องถิน่ จึงมีความส าคัญ ซึ่งมีหน่วยงาน และนักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวไว้ อาทิ 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑: ๙ - ๑๑) ได้สรุปความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย สามารถ
ประยุกต์ค าสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน และช่วยเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

    ส่วน พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง (๒๕๔๑: ๒๘) ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาเป็นมรดกของสังคมที่บรรพบุรุษได้สั่ง
สมมาเป็นระยะเวลานานกระทั่งให้เกิดรัฐ เกิดระบบโครงสร้างแนวทางการด าเนินชีวิต และวิธีคิดแบบคนไทยเมื่ อเกิด
ปัญหาขึน้ มักแก้ไขด้วยการกลับไปใช้ความรู้เดิมส าหรับส าเนียง สร้อยนาคพงษ์ (๒๕๓๕: ๓) มีความเห็นว่า ภูมิปัญญา
เป็นทุนทางสังคมท่ีชี้น าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นสมบัติอันมีค่าของมนุษย์ทุกหมู่เหล่า 

    นอกจากนี ้พัทยา สายหู (๒๕๓๔: ๒๗) มีความคิดว่า ภมูิปัญญาช่วยจ าแนกให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างคนกับสัตว์ กล่าวคือมนุษย์มีการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ตนสร้างขึ้นใหม่ได้ 

    จากทีก่ล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญ เนื่องจากช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิน่ ช่วยสืบสานความรัก ความสามัคคีแก่คนในชุมชน และช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
               ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพ้ืนบ้านใน
การสร้างแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

๗. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
สมมติฐาน 
๑. สวนสมุนไพรของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุ่งพระยา และ 

อบต.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรามีจ านวนสมุนไพรมากกว่า ๕๐ ชนิดขึ้นไป 
๒. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของนักเรียนหลังการจัดอบรมสูงกว่าก่อนการจัด

อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
๓. ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
๘. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย (Stakeholder analysis) 
   จากการร่วมประชุมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและคณะผู้วิจัย 
สามารถสรุปการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยได้ดังนี้ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ 

ความต้องการหรือความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

โรงเรียน ได้สวนสมุนไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน 

ร่วมประชุมจัดท าแผนงานโครงการ
กิจกรรมสร้างสวนสมุนไพรจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมตลอดการ
ด าเนินงานในโครงการ 

ปราชญ์ชาวบ้าน ได้สืบสาน รักษา และต่อยอดองค์
ความรู้ด้านสมุนไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร่วมประชุมจัดท าแผนงานโครงการ
กิจกรรมสร้างสวนสมุนไพรจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมตลอดการ
ด าเนินงานในโครงการ 

นักเรียน ได้เรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ สืบสาน รักษาสมุนไพรจาก
ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
สรรพคุณ การปลูก ดูแลรักษาสมุนไพร
จากภูมิปัญญา 

ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน 
รักษาสมุนไพรจากภูมิปัญญาอย่าง
ยั่งยืน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
สรรพคุณ การปลูก ดูแลรักษาสมุนไพร
จากภูมิปัญญา 

คณะผู้วิจัย ได้งบประมาณในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร สนับสนุนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

ด าเนินการประชุมจัดท าแผนงาน
โครงการกิจกรรมสร้างสวนสมุนไพรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก ากับการ
ด าเนินงานในโครงการจนแล้วเสร็จ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับโครงการ 

ความต้องการหรือความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

หน่วยงานให้ทุน
วิจัย 

สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

จัดสรรทุนวิจัยด าเนินโครงการให้คณะ
นักวิจัย 

๙.การวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Logical framework) และขอบเขตในการวิจัย 
การวางแผนด าเนินงาน (Logical framework) และขอบเขตการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

สรุปพรรณา 
(Narrative 
Summary) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Objective Verifiable 

Indicators) OVI 

แหล่งข้อมูลตัวชี้วัด 
(Means of Verification) 

MOV 

สมมติฐานและเงื่อนไข 
ความส าเร็จ 

(Important Assumptions) 
เป้าหมาย 
(Goal) 

สวนสมนุไพรจากภูมิปัญญาของ
ต าบลทุ่งพระยา ต าบลท่า
กระดาน และต าบลทา่ตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต าบล
ทุ่งพระยา โรงเรียนทุ่งส่อหงษา 
ต าบลท่ากระดาน โรงเรียนบา้น
อ่างเสือด า โรงเรียนสียดัพัฒนา 
และโรงเรียนบา้นหนองปลาซิว 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รวมจ านวน ๕ โรงเรียน 

สวนสมนุไพรของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ใน
เขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุง่
พระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรามี
จ านวนสมนุไพรมากกวา่ ๕๐ 
ชนิดขึ้นไป 
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สรุปพรรณา 
(Narrative 
Summary) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Objective Verifiable 

Indicators) OVI 

แหล่งข้อมูลตัวชี้วัด 
(Means of Verification) 

MOV 

สมมติฐานและเงื่อนไข 
ความส าเร็จ 

(Important Assumptions) 
วัตถุประสงค ์
(Purpose) 

เพื่อสรรหา รวบรวม และจัดท า
สวนสมนุไพรจากภูมิปัญญา
ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา ในเขต อบต.ทา่
กระดาน อบต.ทุ่งพระยา และ 
อบต.ท่าตะเกียบ อ.สนามชยั
เขต จ.ฉะเชิงเทรา 

๑. สวนสมุนไพรจากภูมปิัญญา
ของต าบลทุง่พระยา ต าบลทา่
กระดาน และต าบลทา่ตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๒. แอปพลิเคชันสมุนไพรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. สวนสมุนไพรของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ใน
เขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุง่
พระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรามี
จ านวนสมนุไพรมากกวา่ ๕๐ 
ชนิดขึ้นไป 
๒. ความพึงพอใจต่อการใช้แอป
พลิเคชันสมนุไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผลลัพธ ์
(Outputs) 

๑. สวนสมุนไพรของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ใน
เขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุง่
พระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรามี
จ านวนสมนุไพรมากกวา่ ๕๐ 
ชนิดขึ้นไป 
๒. ความพึงพอใจต่อการใช้แอป
พลิเคชันสมนุไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑. สวนสมุนไพรของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา 
๒. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนและ
ประชาชน 

๑. สวนสมุนไพรของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ใน
เขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุง่
พระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรามี
จ านวนสมนุไพรมากกวา่ ๕๐ 
ชนิดขึ้นไป 
๒. ความพึงพอใจต่อการใช้แอป
พลิเคชันสมนุไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรม 
(Activities) 

๑. จัดประชุม focus group 
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
นักเรียน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทน
ประชาชน และผู้น าชุมชนเพื่อ
ร่วมกันวางแผนกิจกรรมตลอด
โครงการ 
๒. ด าเนินการจัดท าคลังข้อมูล
สมุนไพรจากภูมิปัญญา 
๓. สร้างสวนสมุนไพรจากภูมิ
ปัญญาในโรงเรียน 
๔. จัดท าแอปพลิเคชนัสมุนไพร
จากภูมิปัญญา 
๕. จัดอบรมให้กับนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชน 
๖. สรุปโครงการและสง่คืน
ความรู้สู่ชุมชน 

คณะผู้วิจัย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู นักเรียน ปราชญช์ุมชน 
ตัวแทนประชาชน และผูน้ า
ชุมชน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทน
ประชาชน และผู้น าชุมชนมีสว่น
ร่วมในทุกกิจกรรมตลอด
โครงการ 
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๑๐.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

                    ๒. เพ่ือศึกษาผลการสรรหา รวบรวม และจัดท าสวนสมุนไพรจากภูมิปัญญาร่วมกับโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ในเขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุ่งพระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา 
                    ๓. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการปลูก การดูแล และสรรพคุณของสมุนไพร 
                   ๔. เพ่ือศึกษาผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมุนไพรจากภูมิปัญญา แก่นักเรียนและประชาชนให้
สามารถน าองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
                   ๕. เพ่ือศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดท าแอปพลิเคชันสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทีเ่ผยแพร่แกน่ักเรียนและประชาชนเพ่ือสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนและชุมชนให้มีความรู้ 
ตระหนักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป 

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑)  ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัยตอบสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ที่เป็นรูปธรรม 
                    ๒)  ได้ข้อมูลองค์ความรู้ที่รวบรวม และจัดท าสวนสมุนไพรจากภูมิปัญญาร่วมกับโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา ในเขต อบต.ท่ากระดาน อบต.ทุ่งพระยา และ อบต.ท่าตะเกียบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูก การ
ดูแล และเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพร 
                   ๓)  ผลการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมุนไพรจากภูมิปัญญา แก่นักเรียนและประชาชนท าให้
สามารถน าองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
                   ๔)  ไดแ้อปพลิเคชันสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เผยแพร่แก่นักเรียนและประชาชนเพ่ือสืบสาน 
รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนและชุมชนให้มีความรู้ ตระหนักหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์พืชพรรณ
สมุนไพรอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป 

๑๒. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
กิจกรรมด าเนินการวิจัย สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

๑. จัดประชุม focus group ร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทน
ประชาชน และผู้น าชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผน
กิจกรรมตลอดโครงการ 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา  
โรงเรียนทุ่งส่อหงษา ต าบลทา่กระดาน โรงเรียนบา้นอ่างเสือด า 
โรงเรียนสียัดพฒันา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ต าบลทา่
ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. จัดท าคลังข้อมูลสมนุไพรจากภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนทุ่งส่อหงษา  
โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า โรงเรียนสียัดพฒันา  
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว  

๓. สร้างสวนสมุนไพรจากภูมิปญัญาในโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนทุ่งส่อหงษา  
โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า  โรงเรียนสียัดพฒันา  
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
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กิจกรรมด าเนินการวิจัย สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
๔. จัดท าแอปพลิเคชนัสมุนไพรจากภูมิปัญญา 

 

เผยแพร่และสู่นักเรียนและประชาชนในชุมชนโรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ โรงเรียนทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า 
โรงเรียนสียัดพฒันา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 

๕. จัดอบรมให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนทุ่งส่อหงษา  
โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า  โรงเรียนสียัดพฒันา  
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 

๖. จัดประชุม focus group ร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทน
ประชาชน และผู้น าชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผน
กิจกรรมตลอดโครงการเพื่อสรุปโครงการและส่งคนื
ความรู้สู่ชุมชน 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต าบลทุ่งพระยา  
โรงเรียนทุ่งส่อหงษา ต าบลทา่กระดาน โรงเรียนบา้นอ่างเสือด า 
โรงเรียนสียัดพฒันา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ต าบลทา่
ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

๑๓.ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ล าดับ 

ที่ 
แผนงาน 
ย่อย /

กิจกรรม /
โครงการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร้อยละของ 
กิจกรรมใน 

ปีงบประมาณ 

ผลผลิต 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
๑. จัดประชุม focus 

group วางแผน
ด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม 

 / /          ๒๐ แผนงานการ
ด าเนิน

กิจกรรมใน
โครงการวิจัย 

๒.  จัดท าคลัง ข้อมูล
สมุนไพรจากภมูิ
ปัญญา 

   / / / /      ๔๐ คลังข้อมูล
สมุนไพรจาก
ภูมิปัญญา 

๓. สร้างสวนสมุนไพร
จากภูมิปญัญาใน
โรงเรียน 

       / /    ๒๐ สวน
พฤกษศาสตร์
สมุนไพรจาก
ภูมิปัญญา 

๔ จัดท าแอปพลิเคชัน
สมุนไพรจากภมูิ
ปัญญา 

       / / /   ๓๐ แอปพลิเคชัน
สมุนไพรจาก
ภูมิปัญญา 

 
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้กับนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชน 

         /   ๑๐ ผลการ
ประเมิน

ความรู้และ
ความพึง
พอใจ 

๖ จัดประชุม focus 
group สรปุ
โครงการและส่งคืน
ความรูสู้่ชุมชน 

          / / ๒๐ รายงานผล
การสรุป
โครงการ 
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๑๔. เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ รุกขชาติ. 2541. แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ จากภูมิปัญญา 
          ชาวบ้านในศตวรรษที่ 21 .วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 2563. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาและระเบียบกรมเรื่องการแจ้งข้อมูลและขอรับ 
          บริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. (Online) Available : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/
 index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=249&Itemid=470 (สืบคน้เมื่อ 20 สิงหาคม 2563) 
กรมวิชาการ. 2545. รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน.   
          กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.  
จันทร์หอม ประทุมสันต์. 2541. การศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 031 นิทานพื้นบ้าน โดยใช้ 
           เพลงพ้ืนบ้านหมอล า สอนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง จังหวัด 
           บุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. 2555. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนน าร่องสู่ประชาคมอาเซียน 
            : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
นพเก้า ณ พัทลุง. 2549. การพัฒนาหลักสูตรหลักการและแนวปฏิบัติ. สงขลา : เทมการพิมพ์. 
นิคม มูสิกะคามะ. 2542. ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. 
นิตยา บุตรศรี. 2542. การน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนต้นแบบการ 
            พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
            ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นัทธี พงษ์ดนตรี. 2544. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา  
           และอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
บังอร ฝ่ายสัจจา. 2546. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัด 
           ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง. 2541. (16-31 ตุลาคม). ภูมิปัญญาศึกษา. ปฏิรูปการศึกษา. 1(3): 28-31. 
พัทยา สายหู. 2534. การพัฒนาวัฒนธรรมพื้นฐานภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพชุมชน. ในภูมิปัญญาชาว 
           นครราชสีมา. บรรณาธิการโดยปรีชา อุยตระกูล และนฤมล ปิยวิทย์. หน้า 28. กรุงเทพฯ: ชมรม 
            ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย. 
ภควัต ศรีส าราญ. 2546. บทบาทของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการอนุรักษ์และให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับ 
           ภูมิปัญญาไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์. 2534. สิ่งแวดล้อมศึกษา : แนวการสอนและแบบฝึกปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร :  
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
มโน เขียนประสิทธิ์ . 2547.การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา : วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
            มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ยศ สันตสมบัติ. 2542. ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เชียงใหม่ :  
            คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ยุวดี กังสดาล. 2542. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศกึษาโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่ 
           ต้นโพธิ์ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ราชบัณฑิตยสถาน. 2535. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ ทัศน์. 
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รัตนะ  บัวสนธิ์.  2535.  การศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          :  กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่าง.กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
ศิริมงคล ทนทอง. 2553. การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ส าหรับเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. 
          (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุธาทิพย์ งามนิล. 2538. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นใน  
          กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
          พิจิตร. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
สามารถ  จันทร์สูรย์. 2534.  ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์ 
           พริ้นติ๊งกรุ๊ป. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541.  สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตร 
          ทีพ่ึงประสงค์.  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.  

 

๑๕. แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

                 ๑) จัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง สมุนไพรจากภูมิปัญญา บรรจุในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนทุ่งส่อหงษา  
โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า  โรงเรียนสียัดพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 

                  ๒) เผยแพร่แอปพลิเคชันผ่านหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนทุ่งส่อ 
หงษา โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า  โรงเรียนสียัดพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
                  ๓) เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 

๑๖. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

๑. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) 

๑)  คลังข้อมูลสมุนไพรจากภูมิปัญญา 
๒)  สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรจากภูมิปัญญา 
๓)  แอปพลิเคชันสมุนไพรจากภูมิปัญญา 

๒. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

๑) นักเรียนและประชาชนมีความรู้เรื่องการปลูก การรักษาและสรรพคุณของสมุนไพร 
๒) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประสิทธิผล 
๓) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรจากภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับ

ปฐมภูมิ (สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน) และทุติยภูมิ (แอปพลิเคชัน) 

๓. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (impact) 

๑) นักเรียนและประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ด้านสมุนไพรจากภูมิปัญญา และ
ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษาและต่อยอดต่อไปอย่างยั่งยืน 

๒) ปราชญ์ภูมิปัญญาได้รับการส่งเสริมคุณค่าและได้รับการยอมรับจากเยาวชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
๓) พืชสมุนไพรในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ รักษา ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน 
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๔) ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการวิจัยสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ที่เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการสืบสานโครงการดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

                         ๑) ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการพ่ึงพา
การแพทย์สมัยใหม่ 
                         ๒) นักเรยีนและประชาชนอาจเพิ่มช่องทางการเพ่ิมรายได้ด้วยการผลิตพืชสมุนไพรและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือจ าหน่วย 

๓.๒ ผลกระทบต่อสังคม 
                         ๑) สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วนกันระหว่างบุคลากรโรงเรียน และชุมชน 
                         ๒) ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการสืบสาน 
รักษาและต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชน 

๓.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

           ๑) ทรัพยากรในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

           ๒) เพ่ิมสิ่งแวดล้อมในด้านแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรให้แก่ชุมชน 

๑๗. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่ 

๑. มีผลการศึกษาและรวบรวมด้านสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. มีผลการรวบรวมรายชื่อหมอพ้ืนบ้านอ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความต้องการและให้ความร่วมมือในการ

ร่วมเป็นภาคเครือข่ายของงานวิจัย 

๑๘. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียด) 

ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

1 งบบุคลากร   

2 งบด าเนนิการ  :ค่าวสัด ุ  ๑  .ค่าตอบแทนนักวิจัย  
 ๒ .ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล )ตอบแบบสอบถาม/การสัมภาษณ์( 
จ านวน ๓๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๓.  ค่าตอบแทนทีป่รึกษาโครงการวิจัย จ านวน ๑ คน เป็นเงนิ 
๒๐ ,๐๐๐  บาท 
๔.  ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดอบรม จ านวน ๖ คน คน 
ละ ๖ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงนิ 
๑๒๙,๖๐๐ บาท 
๕. ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา )วันท าการปกติ(  
 จ านวน ๕ คน ๆ ละ ๔ ชั่วโมง ๆ ละ ๕๐ บาท จ านวน ๑๐๐ 
วัน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๒๐,๐๐๐   
 ๙,๐๐๐  
 
 ๒๐,๐๐๐ 
 
๑๒๙,๖๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

3 งบด าเนินการ  :ค่าใช้สอย  ๑. ค่าใช้สอยในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสวน
สมุนไพร จ านวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
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ล าดับที่ ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน ๔๐๐ ชุด ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

                 
๔๐,๐๐๐ 

3 งบด าเนินการ  :ค่าใช้สอย  ๓. ค่าจ้างจัดท าสื่อแอปพลิเคชันเผยแพร่องค์ความรู้ 
จ านวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าเดินทางระหวา่งปฏบิัติงาน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ค่าจ้างเหมารถ และคา่น้ ามันรถ) 
๕. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าอาหารกลางวนั
จ านวน ๖ วันๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๔๐๐ คน 
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน ๖ วันๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บาท จ านวน ๔๐๐ คน 
เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าวัสดุส านักงาน เชน่ แฟ้ม กระดาษ ปากกา จ านวน 
๒๑,๔๐๐ บาท 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 ๕๐,๐๐๐ 
 
 ๒๔๐,๐๐๐ 
 
 
 ๑๔๔,๐๐๐ 
 
                   
๒๑,๔๐๐ 

รวม               
๑,๔๕๐,๐๐๐ 

๑๙.ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

                   [/]  ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 

                    เสนอต่อแหล่งทุนอื่น..................................................................................................................... 

  ชื่อโครงการที่เสนอ........................................................................................................................ 

๒๐.ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................... ......................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

วิทยานิพนธ์หรือใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า 

                                                                      (ลงชื่อ) ......... ............ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ) 
                                                                                หัวหน้าโครงการวิจัย 

                                                                            วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      (ลงชื่อ) ........... ...................           (ลงชื่อ.............. ................ 

    ( อาจารย์ ดร.พรทิพย์  อ้นเกษม)                            (อาจารย์ ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์) 

        ผู้ร่วมโครงการวิจัย                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

        วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                         วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(ลงชื่อ) ...............................................................    

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา)   

    นักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการ :      

        วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ส่วนที่ ๓ : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) :   นางทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :    Mrs.Thipwimol Wangkaewhiran 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓๙๕๐๒๐๐๐๐๑๘๖๔ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

    โทรศัพท์ (๐๓๘-๕๑๕๘๒๖) โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๙๕๔๖๔๔๖ E-mail: thipwimol.wan@rru.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา 
สถาบันราชภัฏสงขลา ค.บ. (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผลการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศษ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า เป็น
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

     ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ 
            ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลยัทักษิณ.     
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2553). การศึกษาความสามารถในการอ่าน โดยใช้รูปแบบการสอน KWPL Plus  
 Project : กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2555). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนน าร่องสู่ประชาคม 
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    อาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
              ราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2556). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระ 
           การเรียนรู้อาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์.  
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญและคณะ. (2556). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการใช้แหล่ง 
 เรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2557). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ 
 สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ 
 ออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญา 
 ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.   
           มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบล 
            สาวชะโงก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ 
            ประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             ราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2561). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
            ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณีโรงเรียนในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย 
             ราชภฏัราชนครินทร์. 

ผู้ร่วมวิจัย 

นพเก้า ณ พัทลุง และทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2552). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดสวัสดิศึกษาใน 
          โรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวทิยาลัยทักษิณ. 
ปริญญา มีสุข, อังค์วรา วงษ์รักษา, และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2563). การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพครู 
           และบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
           Community: PLC). รายงานการวิจัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

พรทิพย์  อ้นเกษม, ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์   
           เศรษฐคมกุล และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
           ส าหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           ทางวิชาชีพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
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๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2558). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อน 
            อภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหลักสูตร 
            สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา.  
            วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). หน้า 130-139. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ และคณะ. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของ 
            บุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16  
            ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). หน้า 52-66. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับ 
            การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ พิเศษ (ตุลาคม 2559).  
            หน้า 61-77.  
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ. (2561). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับ 
            การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์.  
            วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที ่1 (มกราคม - มิถุนายน 2561).  
             หน้า 11-24. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ และคณะ (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            ต าบลสาวชะโงก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
            และประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้า 18-29. 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 
             ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรณีโรงเรียนในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 71-87. 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 
            และสมรรถนะการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. วารสารศึกษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 113-132. 
พรทิพย์  อ้นเกษม, ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์   
           เศรษฐคมกุล และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
           ส าหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน  
           2563). หน้า 88-102. 
 
๗.๓ งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ 
และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด)   

               

 

 

                                                          - 
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ผู้ร่วมวิจัยคนที่ ๑ 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวพรทิพย์  อ้นเกษม 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms. Pornthip Onkasem 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓๒๔๐๑๐๐๓๖๒๙๔๒ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ 
                          อาจารย์ประจ า สาขาวิชาหลักสูตรและสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ (๐๓๘-๕๑๕๘๒๖) โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒-๙๖๕๙๙๕๓ E-mail: pron_naruk@windowslive.com 
 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การตลาด (การจัดการทั่วไป)) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษามหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า เป็น
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

     ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

พรทิพย์  อ้นเกษม และคณะ. (2563).  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ส าหรับ 
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผู้ร่วมวิจัย 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์อ้นเกษม, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์  (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ 
            นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลสาวชะโงก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
            โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้ 
            โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์อ้นเกษม, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, ดรัณภพ เพียรจัด. (2561). การศึกษา 
            และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : กรณี 
            โรงเรียนในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์. 

๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) 

พรทิพย์  อ้นเกษม, ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์, สุพัฒน์   
           เศรษฐคมกุล และสุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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           ส าหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน  
           2563). หน้า 88-102. 
 
๗.๓ งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ 
และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ ๒  

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวจิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Miss Jittima Panyapisit 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓๒๔๐๒๐๐๐๖๑๐๔๙ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
                          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ (๐๓๘-๕๑๕๘๒๖) โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒-๙๖๕๙๙๕๓  E-mail: jittima.pan@rru.ac.th  
 

๕. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  : การสอนวิทยาการค านวณ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่า เป็น
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

     ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

 จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช.  (2559).  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง  
 รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล.    
 Jittima, P. and Monchai, T.  (2017). A Synthesis of a Model for enhance Creative Thinking Using  
           Problem-based Learning and Pairs Learning Method with Scaffolding System via Computer  
           Network. 
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จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และสมคิด แซ่หลี.  (2558).  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   
           โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ.  
Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2016).  A Synthesis of Online Learning Model  
 Using Problem-Based Learning with Agile Method for Enhancing Creative Thinking  Skills. 
 
๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) 

Jittima, P. and Monchai, T.  (2017).  “A Synthesis of a Model for enhance Creative Thinking Using 
Problem-based Learning and Pairs Learning Method with Scaffolding System via Computer 
Network.” 2017 4th International Conference on Education and Training Technologies 
(ICETT 2017), (pp.18).  Singapore.  July 9-11 2017 : 18. 

Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2016).  A Synthesis of Online Learning Model  
  using Problem-Based Learning with Agile Method for Enhancing Creative Thinking  Skills. 
          ICLIST 2016 (The 5th International Conference on Learning Innovation in Science and  
          Technology) in Pattaya, Thailand. January 27-29, 2016. pp.103-108. 
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช.  (2559).  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง  
 รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 79-87. 
 

๗.๓ งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ 
และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

                                                     - 

หมายเหตุ : ๑. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ใน การ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

๒. การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงหาก ตรวจสอบ
พบว่ามีการปกปิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาสนับสนุนและจะรายงานผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี/ ผู้อ านวยการทราบ 
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ประวัตินักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา 
    (ภาษาอังกฤษ)  Miss Chatchadaporn Tantarawongsa 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

     ๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
         รองผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
     ๔. หน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๙๒๒๒๑๒     E-mail: chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th 

      ๕. ประวัติการศึกษา 
- ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

      ๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
การวิเคราะห์ ออกแบบ จัดการฐานข้อมูล การผลิตสื่อการสอน CAI, WBI และ Web Application 

Development 

      ๗. ผลงานวิจัย 
          ชชัฎาภรณ์ ตันตะราวงศา.  (๒๕๕๕). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการของระบบ 
                       ฐานข้อมูล โดยวิธีจับคู่ดูแลกัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
          ชชัฎาภรณ์ ตันตะราวงศา.  (๒๕๖๐). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดท าประมวลรายวิชา 



โครงการประชุมคณะท างาน  และคณะด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  มีความ
ประสงค์ให้มีการประชุมคณะด าเนินงาน และคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
มีการพิจารณาจัดท าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรายปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ 
อพ.สธ.  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  รวมทั้งให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
๒.วัตถุประสงค ์
         ๒.๑  เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจจ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
          ๒.๒  เพ่ือประชุมจัดท าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการรายปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทของ อพ.สธ.  รวมทั้งติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
          ๒.๓  เพ่ือจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
๓.  ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีในการประเมิน 

      ๓.๑  การประเมินตามคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ระดับสถาบัน 
         ๓.๑.๑  สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ๓.๒  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
                    ๓.๒.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  และ 
                           ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน ารับใช้สังคม 
         
๔. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 

  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 



๕. งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น 
- ค่าอาหารกลางวันในการจัดประชุม ๔ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๑๓๐ บาท เป็นเงิน เป็นเงิน 

๑๕,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ ครั้ง ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ 

บาท 
- ค่าจา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  และค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ  เป็นเงิน  ๑๘,๒๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึกปริ้นท์  ๙,๐๐๐  บาท 

รวมเป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

  
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๖.๑  สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจจ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

   ๖.๒  มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดท าแผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการรายปีของ 
    หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.   
      ๖.๓  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนว 
    ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  
      ๖.๔  ได้รับทราบผลการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
    พระราชด าริ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

๖.๕  มีการสนับสนุนการด าเนินงาน ต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  
 
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

๗.๑  เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ ๙๐ 
๗.๒  เชิงคุณภาพ  :   การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท  

                                     อพ.สธ. 
๗.๓  เชิงเวลา      :   บริหารโครงการแล้วเสรจจตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ราชนครินทร์ 

 


