บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของศูนยการเรียนรูและแปรรูป
ปลาสลิดของ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
พั ฒ นารู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู ที่เ หมาะสมสําหรับ ศูน ยการเรีย นรูและแปรรู ป ปลาสลิดของกลุมจังหวั ด
ภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวนรวม
วิธีการสํารวจ
โดยการจั ด สนทนากลุ ม (Focus
Group) ศึ ก ษาต อ ความต อ งการของประชาชนในชุ ม ชน
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (IN-Depth Interview) จากแหลงความรูรายบุคคล การสังเกตวิถีชีวิตที่เกี่ยวของ
กับการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปลาสลิด แจกแบบสอบถาม การสังเคราะหองคความรูใหมจากการวิจัยและ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและขอมูลการวิจัย/ขอความรูใหมที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
และการแปรรูปปลาสลิดขอมูลงานวิจัย 14 เรื่องภายใตโครงการ “วิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลคา
ของหวงโซเศรษฐกิจปลาสลิดบางบอตามยุทธศาสตรสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จังหวัดสมุทรปราการ” ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดฯ
รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู โดยการกําหนดโครงสรางและผูรับผิดชอบดูแล และ
สรางการรับรูใหกับชุมชน 3 แหลง ไดแก บาน วัด และโรงเรียน
กลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเปนผูประกอบการ/ผูที่มีความรูเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิดและการแปรรูปปลาสลิด หรือเปนผูที่ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
ผลการสํารวจ
สวนที่ 1 ผลสรุปจากการลงพื้นที่
ปจจุบัน ชุมชนมีศูนยการเรียนรูฯ มีหองตางๆ ดังนี้ หองโถงเพื่อจัดนิทรรศการ 1 หอง ขนาด 90 ตร.
ม. โถงเอนกประสงคดานหนา ขนาด 108 ตร.ม. หองสํานักงาน (โถงดานขวา) 1 หอง ขนาด 54 ตร.ม. หอง
ประชุม (โถงเล็กสวนกลาง) 1 หอง ขนาด 36 ตร.ม. โดยการสรางอาคารมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรู
การเพาะเลี้ย งปลาสลิด สรา งรายได ให กับผูประกอบการ ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการปลาสลิด
คุณภาพชีวิตและรายไดของประชาชน ที่ดินและตัวอาคารเปนของราชพัสดุ กรมธนารักษ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเปนผูรับนโยบายในการดําเนินการกอสราง โดยอนุญาตให อบต.คลองดาน บริหาร
จัดการใชประโยชนเพื่อประชาชน ใชในภาระกิจเพื่อสังคมไมเก็บคาใชจาย หากมีการใชประโยชนเกิดรายไดให
จายคาเชาตองมาทําสัญญากับกรมธนารักษ จากนั้น อบต.คลองดาน ขออนุญาตบริหารจัดการรวมกับ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จํากัด โดยมีการเก็บคาเชาจากผูประกอบการ
การบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย พรบ.การปกครองทองถิ่น เรื่อง การใช
ประโยชน เ กิ ด รายได อบต.คลองด า น จึ งยั งไม ส ามารถดํ าเนิ น การไดตามแนวคิ ดการบริห ารที่ ว างไว คื อ
“การบริหารตนเอง หรือ Social Enterprise” ซึ่งจดทะเบียนและมีกฎหมายครอบคลุม เปดใหประชาชนเขา
ไปบริหารงานเอง โดยมีแผนบริหารจัดการในอนาคตจะเปน “Center by One by Case” มีพื้นที่สวนกลาง
มีสวนสาธารณะเปนสวนพักผอนหยอนใจ ลานวัฒนธรรม ลานการแสดง ลานจิปาถะ เปนตน ซึ่งแนวคิดนี้
ตรงกับคณะวิจัย ที่ไดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาไวในวาระการประชุม เรื่อง แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูศูนย
การเรียนรูและแปรรูปปลาสลิด โดยนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสูมาตรการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ตามแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยที่
ประชุ มสรุ ป วา “เป น สิ่ งที่ดีมากหากเราสามารถพัฒ นาศูน ยการเรีย นรูฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด อัน ไดแก
หองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองวิชาการ หองเรียนรูกลุมอาชีพ หองแสดงภูมิปญญา ลายกิจกรรม และรานคา
ชุมชน” รวมถึง “ตอนนี้เรามีหองนิทรรศการ รานคาชุมชน ลานกิจกรรมเรียบรอยแลว”

ศูนยเรียนรูฯ มีหองจัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด ที่ไดขอมูล
มาจากจากประธานสหกรณเคหสถานปลาสลิดบางบอจํากัด (ปราชญภูมิปญญา) รวมถึงทีมวิจัยจากศูนย
วัฒนธรรม มฉก. เปนผูใหขอมูล แนะแนวทางและปรับแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูภายในนิทรรศการถาวร
ศูนยการเรียนรูฯ รวมถึง ควรมีพื้นที่สวนหนึ่งจัดแสดงงานวิจัยทั้ง 15 เรื่องของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับปลาสลิด
ผูวิจัย พบวา กลุมผูประกอบการฯ มีการเขาใจวา ศูนยการเรียนรูฯ เปนสถานที่จําหนายปลาสลิด
แปรรูป ในขณะที่อบต. คลองดานผูบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ตองหารายไดเพื่อบริหารตนเองใหไดเพื่อนํา
รายไดมาพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ชุมชนอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้น การสรางการรับรูใหม ดวยการนําหลักสูตร 8
หัวขอสาระที่ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูขึ้นมา เพื่อใหเกิดความเขาใจใหมที่ตรงกันระหวางกลุมผูใช
ประโยชนและกลุมผูบริหารจัดการจากศูนยการเรียนรูฯ แหงนี้
สวนที่ 2 ผลสรุปจากแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 74 และเพศชายจํานวน
8 คน รอยละ 26 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป จํ านวน 12 คน คิดเปน รอยละ 40
รองลงมาคือ 51 ปขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30 สวนใหญมีวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
22 คน คิดเปนรอยละ 74 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16 และสวนใหญอยูภาค
ประชาชน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 และนอยที่สุด ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 10
ความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ในตํ า บลคลองด า น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ทั้ ง 6 ด า น มี ร ายละเอี ย ดดั ง ต อ ไปนี้
ดานบุคลากร ลําดับที่ 1 เจาหนาที่ควรเปนบุคคลในทองที่ คาเฉลี่ย 4.88 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดลําดับ
ที่ 2 เจ าหนาที่ควรมีความรูเกี่ยวกับประวัติทองถิ่นเปนอยางดี คาเฉลี่ย 4.82 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุ ด
ลําดับที่ 3 บุคลากรในศูนยการเรียนรูประกอบดวยผูบริหารศูนย และเจาหนาที่ศูนย คาเฉลี่ย4.32 ความ
คิดเห็นในระดับมาก ดานงบประมาณ ลําดับที่ 1 ควรไดรับงบประมาณจากทั้งจากภาครัฐและชุมชนในสัดสวน
ที่เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.76 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 งบประมาณควรใชดานเงินเดือนคาจาง/
คาตอบแทนวิทยากร คาเฉลี่ย 4.66 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 3 งบประมาณควรใชในการจัดหาสื่อ
และอุปกรณ คาเฉลี่ย 4.34 ความคิดเห็นในระดับมาก ดานอาคารสถานที่ ลําดับที่ 1 ควรมีหองเรียนรูกลุมอาชีพ
คาเฉลี่ย 4.98 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 ควรมีหองสมุดประชาชน คาเฉลี่ย 4.65 ความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 3 ควรมีหองพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ คาเฉลี่ย 4.35 ความคิดเห็นในระดับมาก
ดานการบริหารจัดการและการสงเสริมการเรียนรู ลําดับที่ 1 คณะกรรมการศูนยฯ ควรมาจากตัวแทนทองถิ่น
คาเฉลี่ย 4.86 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 ควรเปดสอนหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น คาเฉลี่ย
4.64 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 3 ควรประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชบริการศูนยฯ คาเฉลี่ย
4.63 ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ดานกระบวนการเรียนรู ลําดับที่ 1 ศึกษาดูงาน คาเฉลี่ย 4.91 มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 ฝกปฏิบัติ คาเฉลี่ย 4.82 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 3
ทดลอง คาเฉลี่ย 4.61 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ดานสื่อการเรียนรู ลําดับที่ 1 คลิปวิดีโอ คาเฉลี่ย 4.70
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 สื่อออนไลน (Social Media) คาเฉลี่ย 4.61 มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด ลําดับที่ 3 หนังสือ/ตํารา/แผนพับ/โบวชัวร คาเฉลี่ย 4.60 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

สวนที่ 3 ผลสรุปตามวัตถุประสงค
จากวัตถุประสงคงานวิจัย ที่วา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับศูนยการเรียนรู
และแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวน
รวม นั้น ขอสรุปผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิด ของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวนรวม” สามารถตอบ
วัตถุประสงคจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดดังตอไปนี้
ผลสรุปจากการสัมภาษณ เกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ที่มาจากความตองการผู
เพาะเลี้ยง ผูประกอบการแปรรูป และบริหารศูนยการเรียนรูฯ พบวา
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ควรเนนปฏิบัติมากกวาบรรยาย ไดแก การสาธิต วิทยากรพาเดินชม
การทดลองทํา เปนตน
2. สื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู ไดแก หนังสือ โบวชัวร โทรศัพทมือถือ ตูจัดแสดง เปนตน
3. องคความรู ไดแก การเพาะเลี้ยง วิธีเลี้ยง กรรมวิธีในการแปรรูป เปนตน
4. สิ่งที่เขาอยากรู ไดแก กระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด สายพันธุ วิธีทํา วิธีใส เกลือปลาเค็มสง
นอก แปรรูป เครื่องมือ เปนตน
ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา ในดานกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา
การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การทดลอง เปนสิ่งที่ทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ สวนในดานของสื่อการเรียนรู
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา คลิปวิดีโอ สื่อออนไลน หนังสือ โบวชัวร เปนสิ่งที่มีประโยชนในการ
เรียนรู
จากขอคนพบที่ไดขางตนรวมกับการสังเคราะหผลสรุปของโครงการวิจัยทั้ง 14 เรื่อง นําไปสูการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 8 หัวขอสาระ ดังตอไปนี้
หัวขอที่ 1 การสรางอัตลักษณการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบอแบบครบวงจร
หัวขอที่ 2 การใชงานและเขารวมกลุมสื่อออนไลน (Website/Facebook/Line) เพื่อสงเสริม
การตลาดและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบางบอ
หัวขอที่ 3 การผลิตตูอบแหงปลาสลิดตนทุนนอย
หัวขอที่ 4 การผลิตภัณฑ(ฉีด/พน)ไลแมลงวันจากกาบใบตะไคร (สมุนไพรไทย)
หัวขอที่ 5 การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสัญลักษณเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป
หัวขอที่ 6 การเขียนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป
หัวขอที่ 7 การดูแลสุขภาพและการปองกันพฤติกรรมภาวะเสี่ยงจากการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด
หัวขอที่ 8 การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาหารของหนวยงานรับรอง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
จากผลสรุปงานวิจัยที่พัฒนารูปแบบแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 8 หัวขอสาระนั้น หลายหัวขอเปนเรื่อง
ที่กลุมผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการ “ไมรู” แต “อยากรู” และก็มีบางหัวขอที่ “รู” แต “อยากรูเพิ่ม” ดังนั้น
ทั้ง 8 หัวขอสาระการเรียนรู จะเปนประโยชนแก ผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการแปรรูปปลาสลิดเปนอยางมาก
จากการสอบถาม/สัมภาษณกับกลุมเปาหมาย พบวา หัวขอสาระที่กลุมเปาหมายมีความตองการสูง
ที่สุด 3 อันดับแรกไดแก
อันดับที่ 1 การสรางอัตลักษณการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบอแบบครบวงจร
อันดับที่ 2 การเขียนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป
อันดับที่ 3 การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาหารของหนวยงาน
รับรองมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)

สําหรับแผนการบริหารบุคลากรและโครงสรางองคกรภายในศูนยการเรียนรูฯ ที่ควรจะเปนนั้น ควรมี
3 ระดับขั้นในการบริหารองคกร เริ่มตั้งแต ผูบริหาร หัวหนา และฝายปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตามทางผูวิจัย
เห็นควรวา อยางนอย ควรจะมีผูบริหาร(มีแลว) กับฝายปฏิบัติการ คือ นักจัดกิจกรรม(ยังไมมี) เพิ่มอีกหนึ่ง
ตําแหนง เพื่อเปนผูที่ดําเนินการจัดโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นภายในศูนยการเรียนรูฯ
แนวทางการบริหารการจัดการพื้นที่ภายในศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง สําหรับสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ รูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 8 หัวขอนั้น
พบวา หองโถงขนาด 90 ตรม. ปจจุบันไดจัดทําเปนหองนิทรรศการถาวร โดยใชพื้นที่บริเวณผนังหองทั้ง 4
ดานเปนสวนจัดแสดงเนื้อหานิทรรศการ ยังคงพื้นที่วางตรงกลางไว ผูศึกษาเห็นวา พื้นที่วางบริเวณนี้ สามารถ
จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ไดพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หัวขอได ในสวนของหองโถงขนาด
54 ตรม. ป จจุ บันยั งคงเปน พื้น ที่ว าง โดยแนวคิดในการกอสรางจะใชเปน หองสํานักงาน แตปจ จุบันยังไม
สามารถระบุการใชงานภายในหองนี้อยางชัดเจน ยังคงเปนการใชประโยชนตามวาระเหตุการณตางๆ ซึ่งผูวิจัย
เห็นวา ในกรณีที่มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมพรอมกัน กับหองนิทรรศการ สามารถที่จะใชหองวางนี้จัด
โครงการหรือกิจกรรมที่ไดพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หัวขอได
แนวทางการดําเนินการหลังจากที่ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทั้ง 8 หัวขอ มีดังนี้
แนวทางที่ 1 จัดสงรูปแบบการเรียนรูทั้ง 8 หัวขอใหกับองคการบริหารสวนตําบลคลองดานเพื่อดําเนิน
โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนผูจัดหาวิทยากรและสื่อการเรียนรู
แนวทางที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนผูดําเนินโครงการ โดยขอใชพื้นที่ภายในศูนย
การเรียนรูฯ
โดยงบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากหนวยงานสนับสนุนตางๆ อาทิ
- องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ จํากัด - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับการสรางการรับรูเพื่อเขาถึงชุมชนจาก 3 แหลง ไดแก บาน วัดและโรงเรียน สามารถทําได
หลากหลายวิธี อาทิ
1. จัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
2. จัดกิจกรรมเปดบูธ ณ ตลาดน้ําพระองคเจาไชยานุชิต วันสุคันธาวาส
3. จัดแสดงละครเกี่ยวกับปลาสลิดที่โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดชมและไปบอกตอกับผูปกครอง
4. แจกโบวชัวรประชาสัมพันธโครงการในงานประจําปของวัดในทองถิ่น อาทิ วัดหงษทอง
5. ฝากขาวประชาสัมพันธผานพิธีกรประจํางานประเพณีรับบัวซึ่งเปนงานประจําปของจังหวัด
6. จั ด ส ง เป น แผ น ซี ดี เ กี่ ย วกั บ ผลงานวิ จั ย อาทิ การเพาะเลี้ ย งปลาสลิ ด ตามอั ต ลั ก ษณ ข องจั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน ในรายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น
7. นําหนังสือไปวางไวในหองสมุดประจําตําบลและที่วัด
8. ฝากขาวผูใหญบานประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว ผานเสียงตามสาย
9. ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถิ่น “ฟาวันใหม” ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ
10. ประชาสัมพันธทางไลนกลุม และเฟสบุคกลุม ของกลุมปลาสลิดภาคกลางตอนกลาง
11. รถเรประชาสัมพันธไปตามถนนคลองดานที่มีผูประกอบการขายปลาสลิดอยู

