
บทสรุปผูบริหาร 
 โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของศูนยการเรียนรูและแปรรูป
ปลาสลิดของ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัด      
ภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวนรวม 
 
วิธีการสํารวจ 
 โดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ศึกษาตอความตองการของประชาชนในชุมชน              
การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (IN-Depth Interview) จากแหลงความรูรายบุคคล การสังเกตวิถีชีวิตท่ีเก่ียวของ
กับการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปลาสลิด แจกแบบสอบถาม การสังเคราะหองคความรูใหมจากการวิจัยและ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและขอมูลการวิจัย/ขอความรูใหมท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยง
และการแปรรูปปลาสลิดขอมูลงานวิจัย 14 เรื่องภายใตโครงการ “วิจัยนวัตกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ของหวงโซเศรษฐกิจปลาสลิดบางบอตามยุทธศาสตรสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
จังหวัดสมุทรปราการ” ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดฯ 
รวมถึงการจัดระบบการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู โดยการกําหนดโครงสรางและผูรับผิดชอบดูแล และ
สรางการรับรูใหกับชุมชน 3 แหลง ไดแก บาน วัด และโรงเรียน  
 กลุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเปนผูประกอบการ/ผูท่ีมีความรูเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิดและการแปรรูปปลาสลิด หรือเปนผูท่ีปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง  
 
ผลการสํารวจ 
สวนท่ี 1 ผลสรุปจากการลงพ้ืนท่ี 
 ปจจุบัน ชุมชนมีศูนยการเรียนรูฯ มีหองตางๆ ดังนี้ หองโถงเพ่ือจัดนิทรรศการ 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. โดยการสรางอาคารมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเรียนรู
การเพาะเลี้ยงปลาสลิด สรางรายไดใหกับผูประกอบการ ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการปลาสลิด 
คุณภาพชีวิตและรายไดของประชาชน ท่ีดินและตัวอาคารเปนของราชพัสดุ กรมธนารักษ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเปนผูรับนโยบายในการดําเนินการกอสราง โดยอนุญาตให อบต.คลองดาน บริหาร
จัดการใชประโยชนเพ่ือประชาชน ใชในภาระกิจเพ่ือสังคมไมเก็บคาใชจาย หากมีการใชประโยชนเกิดรายไดให
จายคาเชาตองมาทําสัญญากับกรมธนารักษ จากนั้น อบต.คลองดาน ขออนุญาตบริหารจัดการรวมกับ บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ(วิสาหกิจเพ่ือชุมชน) จํากัด โดยมีการเก็บคาเชาจากผูประกอบการ  
 การบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย พรบ.การปกครองทองถ่ิน เรื่อง การใช
ประโยชนเกิดรายได อบต.คลองดาน จึงยังไมสามารถดําเนินการไดตามแนวคิดการบริหารท่ีวางไว คือ       
“การบริหารตนเอง หรือ Social Enterprise” ซ่ึงจดทะเบียนและมีกฎหมายครอบคลุม เปดใหประชาชนเขา
ไปบริหารงานเอง โดยมีแผนบริหารจัดการในอนาคตจะเปน “Center by One by Case” มีพ้ืนท่ีสวนกลาง    
มีสวนสาธารณะเปนสวนพักผอนหยอนใจ ลานวัฒนธรรม ลานการแสดง ลานจิปาถะ เปนตน ซ่ึงแนวคิดนี้   
ตรงกับคณะวิจัย ท่ีไดเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาไวในวาระการประชุม เรื่อง แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูศูนย
การเรียนรูและแปรรูปปลาสลิด โดยนําเสนอประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสูมาตรการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชน ตามแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยท่ี
ประชุมสรุปวา “เปนสิ่งท่ีดีมากหากเราสามารถพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด อันไดแก 
หองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองวิชาการ หองเรียนรูกลุมอาชีพ หองแสดงภูมิปญญา ลายกิจกรรม และรานคา
ชุมชน” รวมถึง “ตอนนี้เรามีหองนิทรรศการ รานคาชุมชน ลานกิจกรรมเรียบรอยแลว”  



 ศูนยเรียนรูฯ มีหองจัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด ท่ีไดขอมูล
มาจากจากประธานสหกรณเคหสถานปลาสลิดบางบอจํากัด (ปราชญภูมิปญญา) รวมถึงทีมวิจัยจากศูนย
วัฒนธรรม มฉก. เปนผูใหขอมูล แนะแนวทางและปรับแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูภายในนิทรรศการถาวร
ศูนยการเรียนรูฯ รวมถึง ควรมีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งจัดแสดงงานวิจัยท้ัง 15 เรื่องของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรูและเผยแพรความรูเก่ียวกับปลาสลิด 
 ผูวิจัย พบวา กลุมผูประกอบการฯ มีการเขาใจวา ศูนยการเรียนรูฯ เปนสถานท่ีจําหนายปลาสลิด    
แปรรูป ในขณะท่ีอบต. คลองดานผูบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ตองหารายไดเพ่ือบริหารตนเองใหไดเพ่ือนํา
รายไดมาพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ชุมชนอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้น การสรางการรับรูใหม ดวยการนําหลักสูตร 8 
หัวขอสาระท่ีไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูข้ึนมา เพ่ือใหเกิดความเขาใจใหมท่ีตรงกันระหวางกลุมผูใช
ประโยชนและกลุมผูบริหารจัดการจากศูนยการเรียนรูฯ แหงนี้  
 
สวนท่ี 2 ผลสรุปจากแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 74 และเพศชายจํานวน 
8 คน รอยละ 26 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 
รองลงมาคือ 51 ปข้ึนไป 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 และนอยท่ีสุด ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 10 

ความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัด       
ภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 6 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้            
ดานบุคลากร ลําดับท่ี 1 เจาหนาท่ีควรเปนบุคคลในทองท่ี คาเฉลี่ย 4.88 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดลําดับ
ท่ี 2 เจาหนาท่ีควรมีความรูเก่ียวกับประวัติทองถ่ินเปนอยางดี คาเฉลี่ย 4.82 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
ลําดับท่ี 3 บุคลากรในศูนยการเรียนรูประกอบดวยผูบริหารศูนย และเจาหนาท่ีศูนย คาเฉลี่ย4.32 ความ
คิดเห็นในระดับมาก ดานงบประมาณ ลําดับท่ี 1 ควรไดรับงบประมาณจากท้ังจากภาครัฐและชุมชนในสัดสวน
ท่ีเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.76 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 งบประมาณควรใชดานเงินเดือนคาจาง/
คาตอบแทนวิทยากร คาเฉลี่ย 4.66 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 3 งบประมาณควรใชในการจัดหาสื่อ
และอุปกรณ คาเฉลี่ย 4.34 ความคิดเห็นในระดับมาก ดานอาคารสถานท่ี ลําดับท่ี 1 ควรมีหองเรียนรูกลุมอาชีพ 
คาเฉลี่ย 4.98 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 ควรมีหองสมุดประชาชน คาเฉลี่ย 4.65 ความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 3 ควรมีหองพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ คาเฉลี่ย 4.35 ความคิดเห็นในระดับมาก     
ดานการบริหารจัดการและการสงเสริมการเรียนรู ลําดับท่ี 1 คณะกรรมการศูนยฯ ควรมาจากตัวแทนทองถ่ิน 
คาเฉลี่ย 4.86 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 ควรเปดสอนหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน คาเฉลี่ย 
4.64 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 3 ควรประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชบริการศูนยฯ คาเฉลี่ย 
4.63 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการเรียนรู ลําดับท่ี 1 ศึกษาดูงาน คาเฉลี่ย 4.91 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 ฝกปฏิบัติ คาเฉลี่ย 4.82 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 3 
ทดลอง คาเฉลี่ย 4.61 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ดานส่ือการเรียนรู ลําดับท่ี 1 คลิปวิดีโอ คาเฉลี่ย 4.70 
มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 2 สื่อออนไลน (Social Media) คาเฉลี่ย 4.61 มีความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด ลําดับท่ี 3 หนังสือ/ตํารา/แผนพับ/โบวชัวร คาเฉลี่ย 4.60 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
 



สวนท่ี 3 ผลสรุปตามวัตถุประสงค 
 จากวัตถุประสงคงานวิจัย ท่ีวา เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับศูนยการเรียนรู
และแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวน
รวม นั้น ขอสรุปผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิด ของ
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในตําบลคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ แบบมีสวนรวม” สามารถตอบ
วัตถุประสงคจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดดังตอไปนี้ 
 ผลสรุปจากการสัมภาษณ เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีมาจากความตองการผู
เพาะเลี้ยง ผูประกอบการแปรรูป และบริหารศูนยการเรียนรูฯ พบวา  

1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู ควรเนนปฏิบัติมากกวาบรรยาย ไดแก การสาธิต วิทยากรพาเดินชม 
การทดลองทํา เปนตน  

2. สื่อท่ีใชในการจัดการเรียนรู ไดแก หนังสือ โบวชัวร โทรศัพทมือถือ ตูจัดแสดง เปนตน 
3. องคความรู ไดแก การเพาะเลี้ยง วิธีเลี้ยง กรรมวิธีในการแปรรูป เปนตน 
4. สิ่งท่ีเขาอยากรู ไดแก กระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสลิด สายพันธุ วิธีทํา วิธีใส เกลือปลาเค็มสง

นอก  แปรรูป เครื่องมือ เปนตน 
 
 ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา ในดานกระบวนการเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา 
การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การทดลอง เปนสิ่งท่ีทําใหการเรียนรูไมนาเบื่อ สวนในดานของสื่อการเรียนรู 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา คลิปวิดีโอ สื่อออนไลน หนังสือ โบวชัวร เปนสิ่งท่ีมีประโยชนในการ
เรียนรู 
 จากขอคนพบท่ีไดขางตนรวมกับการสังเคราะหผลสรุปของโครงการวิจัยท้ัง 14 เรื่อง นําไปสูการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ัง 8 หัวขอสาระ ดังตอไปนี้ 
 หัวขอท่ี 1 การสรางอัตลักษณการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบอแบบครบวงจร 
 หัวขอท่ี 2 การใชงานและเขารวมกลุมสื่อออนไลน (Website/Facebook/Line) เพ่ือสงเสริม
การตลาดและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบางบอ 
 หัวขอท่ี 3 การผลิตตูอบแหงปลาสลิดตนทุนนอย 
 หัวขอท่ี 4 การผลิตภัณฑ(ฉีด/พน)ไลแมลงวันจากกาบใบตะไคร (สมุนไพรไทย) 
 หัวขอท่ี 5 การออกแบบบรรจุภัณฑและตราสัญลักษณเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป 
 หัวขอท่ี 6 การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป 
 หัวขอท่ี 7 การดูแลสุขภาพและการปองกันพฤติกรรมภาวะเสี่ยงจากการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด 
 หัวขอท่ี 8 การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาหารของหนวยงานรับรอง
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
 
 จากผลสรุปงานวิจัยท่ีพัฒนารูปแบบแบบการจัดการเรียนรูท้ัง 8 หัวขอสาระนั้น หลายหัวขอเปนเรื่อง
ท่ีกลุมผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการ “ไมรู” แต “อยากรู” และก็มีบางหัวขอท่ี “รู” แต “อยากรูเพ่ิม” ดังนั้น            
ท้ัง 8 หัวขอสาระการเรียนรู จะเปนประโยชนแก ผูเพาะเลี้ยงและผูประกอบการแปรรูปปลาสลิดเปนอยางมาก  
 จากการสอบถาม/สัมภาษณกับกลุมเปาหมาย พบวา หัวขอสาระท่ีกลุมเปาหมายมีความตองการสูง
ท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก 
 อันดับท่ี 1 การสรางอัตลักษณการเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบอแบบครบวงจร 
 อันดับท่ี 2 การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑปลาสลิดแปรรูป 
 อันดับท่ี 3 การแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาหารของหนวยงาน 
    รับรองมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 



 สําหรับแผนการบริหารบุคลากรและโครงสรางองคกรภายในศูนยการเรียนรูฯ ท่ีควรจะเปนนั้น ควรมี      
3 ระดับข้ันในการบริหารองคกร เริ่มตั้งแต ผูบริหาร หัวหนา และฝายปฏิบัติการ แตอยางไรก็ตามทางผูวิจัย      
เห็นควรวา อยางนอย ควรจะมีผูบริหาร(มีแลว) กับฝายปฏิบัติการ คือ นักจัดกิจกรรม(ยังไมมี) เพ่ิมอีกหนึ่ง
ตําแหนง เพ่ือเปนผูท่ีดําเนินการจัดโครงการตางๆ ใหเกิดข้ึนภายในศูนยการเรียนรูฯ 
 
 แนวทางการบริหารการจัดการพ้ืนท่ีภายในศูนยการเรียนรูและแปรรูปปลาสลิดของกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง สําหรับสถานท่ีในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ัง 8 หัวขอนั้น 
พบวา หองโถงขนาด 90 ตรม. ปจจุบันไดจัดทําเปนหองนิทรรศการถาวร โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณผนังหองท้ัง 4 
ดานเปนสวนจัดแสดงเนื้อหานิทรรศการ ยังคงพ้ืนท่ีวางตรงกลางไว ผูศึกษาเห็นวา พ้ืนท่ีวางบริเวณนี้ สามารถ
จัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หัวขอได ในสวนของหองโถงขนาด 
54 ตรม. ปจจุบันยังคงเปนพ้ืนท่ีวาง โดยแนวคิดในการกอสรางจะใชเปนหองสํานักงาน แตปจจุบันยังไม
สามารถระบุการใชงานภายในหองนี้อยางชัดเจน ยังคงเปนการใชประโยชนตามวาระเหตุการณตางๆ ซ่ึงผูวิจัย
เห็นวา ในกรณีท่ีมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมพรอมกันกับหองนิทรรศการ สามารถท่ีจะใชหองวางนี้จัด
โครงการหรือกิจกรรมท่ีไดพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หัวขอได 
 
 แนวทางการดําเนินการหลังจากท่ีไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ัง 8 หัวขอ มีดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1 จัดสงรูปแบบการเรียนรูท้ัง 8 หัวขอใหกับองคการบริหารสวนตําบลคลองดานเพ่ือดําเนิน
โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนผูจัดหาวิทยากรและสื่อการเรียนรู 
 แนวทางท่ี 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนผูดําเนินโครงการ โดยขอใชพ้ืนท่ีภายในศูนย
การเรียนรูฯ  
 โดยงบประมาณในการดําเนินโครงการมาจากหนวยงานสนับสนุนตางๆ อาทิ 

- องคการบริหารสวนตําบลคลองดาน   - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ จํากัด - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
 สําหรับการสรางการรับรูเพ่ือเขาถึงชุมชนจาก 3 แหลง ไดแก บาน วัดและโรงเรียน สามารถทําได
หลากหลายวิธี อาทิ 

1. จัดประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
2. จัดกิจกรรมเปดบูธ ณ ตลาดน้ําพระองคเจาไชยานุชิต วันสุคันธาวาส 
3. จัดแสดงละครเก่ียวกับปลาสลิดท่ีโรงเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดชมและไปบอกตอกับผูปกครอง 
4. แจกโบวชัวรประชาสัมพันธโครงการในงานประจําปของวัดในทองถ่ิน อาทิ วัดหงษทอง 
5. ฝากขาวประชาสัมพันธผานพิธีกรประจํางานประเพณีรับบัวซ่ึงเปนงานประจําปของจังหวัด  
6. จัดสงเปนแผนซีดีเก่ียวกับผลงานวิจัย อาทิ การเพาะเลี้ยงปลาสลิดตามอัตลักษณของจังหวัด

สมุทรปราการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน ในรายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
7. นําหนังสือไปวางไวในหองสมุดประจําตําบลและท่ีวัด   
8. ฝากขาวผูใหญบานประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว ผานเสียงตามสาย  
9. ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถ่ิน “ฟาวันใหม” ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
10. ประชาสัมพันธทางไลนกลุม และเฟสบุคกลุม ของกลุมปลาสลิดภาคกลางตอนกลาง 
11. รถเรประชาสัมพันธไปตามถนนคลองดานท่ีมีผูประกอบการขายปลาสลิดอยู 
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