
     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 0 ~ 

 

                

รายงานฉบบัสมบรูณ ์

หมู่บ้านถา่ยทอดเทคโนโลยี การทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพชมุชนวถินีาเมอืงลงุ 

ป ีที่ 1 

 

 

ด าเนนิงานโดย 

นางสาวเบญ็จวรรณ บ ัวขวัญ  

ส านักสง่เสรมิการบรกิารวชิาการและภูมปิญัญาชมุชน มหาวิทยาลยัทกัษณิ 

ดร.นดิา นุ้ยเดน็ 

คณะวทิยาการสขุภาพและการกฬีา มหาวิทยาลยัทกัษณิ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา  วงศ์ล้อม 
คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัทกัษณิ  

ว่าที่ร้อยที่เกรียงไกร บรรจงเมือง 
นักวิจ ัยอิสระ 

 

แผนงานบม่เพาะนกัธรุกจิชมุชน (BCE) 

 

 

ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 1 ~ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจ ัยและนวตักรรม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ค าน า 
 

 การด าเนินงานแผนงานบ่มเพาะธุรกิจชุมชน :  ภายใต้หมู่ บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวสุขภาพวิถี
นาเมืองพัทลุง ด้วยการน าทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาบูรณาการร่วมกับ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การจัดการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยววิถี
นาเพื่อสุขภาพบริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวนาเมืองพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมก้บกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านาข้าวอินทรีย์ และท าสวนสมุนไพรผักสวนครัว ชุมชนได้มีการจัดการความรู้ร่วมกับ
นักวิชาการในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุงและพัฒนา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนท าให้ได้ รับความรู้และประสบการณ์
หลากหลายในการสร้างอาชีพสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ที่เชื่อมโยงกับบริบทของวิถีชีวิตชาวนาเมือง
พัทลุงจนเป็นที่เชื่อถือของนักท่องเที่ยวและปีต่อมาได้พัฒนาองค์ความรู้ในการน าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
สมุนไพรท้องถิ่นมาดูแลตนเองและดูแลคนในชุมชนทั้งในเร่ืองของ “การกินอาหารเป็นยา” การน าพืชสมุนไพร
ต่าง ๆ มาท าเป็นของ “ของใช้ในชีวิตประจ าวัน”  และการปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณ “ริมคันนาและการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นอกจากน้ันการเน้นให้ “นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบ้ติเองในการ
ท าของกินของใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวันดูแลตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก”ผ่านการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยวิถนีาของพัทลงุ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาใน  3 ด้านคือ     กิจกรรม 
รูปแบบ เส้นทาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    การประชาสัมพันธ์ การตลาด และ  การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานสากลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับ
ทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564  

รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการโดยคณะท างานหวังว่า
รายงานผลการด าเนินงานฉบับน้ีจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานระยะต่อไป 
 

         
       นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ และคณะ  
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จ าลองจากพืน้หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการการท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง 
 

 หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพชุมชนวิถีนาเมือง ลุง ชุมชนบ้านท่าช้าง ต าบล
พนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมใช้ชีวิตพึ่งพิง
ธรรมชาติวิถีชีวิตเรียบง่าย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม ริมคลองปากประ ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ าที่ไหลลงมาจากเทือกเขา
บรรทัด ก่อนที่น้ าเหล่าน้ีจะไหลลงทะเลสาบสงขลาตอนบน ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ในชุมชนมีประมาณ 200 
กว่าครัวเรือน ประชากรประมาณ 800 คน ประกอบอาชีพเกษตรจากพื้นที่เกษตรทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ 
นอกจากน้ีชาวบ้านยังมีการท าหัตถกรรมจากหญ้ากระจูด ซึ่งหาได้จากพื้นที่ชุ่มน้ ารอบ ๆชุมชน เพาะปลูกข้าว
พันธุ์พื้นเมือง คือ“ข้าวพันธุ์สังข์หยด” และข้าวพันธุ์อื่น ๆ  ที่เหมาะสมกับน้ าท่วมขังมากที่สุด นอกจากน้ียังมีผล
ต่อสุขภาพของชุมชนผู้ผลติที่ดแูลสขุภาพด้วยการพึ่งตนเองโดยการพึ่งพิงธรรมชาติ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ กลับสู่วิถีวัฒนธรรมที่มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาวนา  
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ภาพที่ 2 กิจกรรมวิถีนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวถิีชีวิตความสัมพันธ์กบัระบบนิเวศนแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท าให้มีวิสัยทัศน์ คือ “เมืองเกษตร
ยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” เน่ืองจากจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่อยู่ ในอาณาเขตลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ราบ และพื้นที่
เกาะ วิถีชีวิตของชาวพัทลุงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
พื้นที่ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในลุ่มน้ าเพื่อการด ารงชีพหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่เพื่อ
การเกษตรกรรมรูปแบบต่างๆ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ข้าว ยางพารา และผลไม้ เช่น 
เงาะ ทุเรียน และมังคุด เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ,159,036ไร่ มีเน้ือที่ถือครองท าการเกษตรทั้งหมด 
1,403,766ไร่ เป็นพื้นที่ส าหรับการท าสวนยางพาราทั้งหมด 675,298ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.10ของพื้นที่ถือ
ครองเพื่อการเกษตร รองลงมาเป็นพื้นที่ท านาทั้งหมด 549,978ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.17ของพื้นที่ถือครองเพื่อ
การเกษตร ที่ส าคัญ 85 % ของชาวบ้านเกษตรกรที่มีอาชีพท านาและสามารถผลิตข้าวส่งออกอันดับ 1 ของ
ภาคใต้ หล่อเลี้ยงผู้คนได้ทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้พบว่า การท านาปี เป็นอาชีพที่ส ร้างมูลค่าให้กับจังหวัดพัทลุง 
ซึ่งมีรอบการผลิต คือ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กลางเดือนธันวาคม และเร่ิมเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เดือน
เมษายน ซึ่งการประกอบอาชีพการท านาจะท ากันบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัด เป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะการท านาที่เดิมใช้วิถีง่าย ๆ   

     การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อประเทศ จึงท าให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะ
วัฒนธรรมไทยที่ตกผลึกเป็นวิถีชีวิตและการคิดค านึงมีหลายอย่างที่เป็นข้อดีแห่งชนชาติ โดยเฉพาะรอยยิ้ม 
อัธยาศัยที่แสดงถึงจิตใจและมิตรไมตรีที่มีให้กับผู้อื่น จนได้สมญานามว่า “THE LAND OF SMILES” ดินแดน
แห่งยิ้มสยาม โดยตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่าสูง  กว่า 1.6 ล้านล้านบาท โดยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) และเน้นการน าเสนอ ภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทย
ในการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพที่ส่งเสริมความมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมี  สุขภาพดีมีความสุข และมีความ
สมดุลในชีวิตวิทยาศาสตร์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & 
Health Tourism) มีคุณภาพ มีมาตรฐานคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต และการมีชีวิตที่สมดุลของผู้ใชบ้ริการและผู้ให้บริการ อย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยวางรากฐานใหม่ให้แก่ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง จะเน้น
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การคืนความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น คืนความสมบูรณ์ของดินและน้ าสู่ธรรมชาติ  และคืนอ านาจการตัดสินปัญหาสู่
ชุมชน โดยให้ความส าคัญแก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อน าไปสู่สังคมเศรษฐกิจบน
ฐานความรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพื่อน าประเทศไปสู่โครงสร้างที่มีความสมดุล 
มั่งคั่ง มั่งมี และยั่งยืน โดยมีนโยบายขจัดความยากจน ซึ่งในระดับบุคคลรัฐบาลจะเน้นการขยายโอกาส สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มช่องทางเข้าถึงทุนในระดับชุมชนรัฐบาลจะเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและให้
คนยากจนสามารถเชื่อมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อมระดับมหภาคไปถึงคนจนในชุมชน และมีนโยบาย
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยสร้างสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม และเห็น
คุณค่าลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การพึ่งตนทางสังคม สร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือ
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และน าความที่ รู้ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน พึ่งตนเอง
ได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันสิ่งที่ดีก็คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local Wisdom) ที่อยู่ในชุมชน
และให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมให้มีคุณค่าในระดับบุคคลและท้องถิน่ 
  จากข้อมูลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2561  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กรณีพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  พบว่านักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ  (Special Interest Tourism) ได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)  การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism)  
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE)  และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)  เป็นต้น  
เน่ืองจากต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง  ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บ ริสุทธิ์  
กิจกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การจัดท าโครงการดังกล่าวจึงเป็นการสอดรับกับพฤติกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ว  และสามารถเชื่อมโยงกับแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของฐาน
การท่องเที่ยว  รวมทั้งความเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการและท่องเที่ยวกลุ่ม MICE  เน่ืองจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยสามารถจัดเป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองได้  และจากข้อมูลของBloomberg รายงาน
ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยตอนน้ีท ารายได้ 57,000 ล้านเหรียญต่อปีสูงสุดในทวีป Asia ติดอันดับ 4 
ของโลก นักท่องเที่ยว 40 ล้านคนต่อปี และประมาณ 30 % มาท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเอง 
 

  
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมภมิูปัญญาชาวนา 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 6 ~ 

 

 
          การยกระดับชุมชนทางการเกษตรที่เกี่ยวกับข้องกับวิถีนา ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการ
น าเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน   เป็น 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เปิดตลาด และเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวในการบริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อ
การดูแลสุขภาพตนเองตามวิถีและภูมิปัญญาของชาวนาภาคใต้หรือวิถีเมืองลุงที่สอดคล้องกับฤดูกาลและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริการรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผ่านประสบการณ์จริง สามารถน าไป
ปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อยา่งเหมาะสม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน  

  
 

ภาพที่ 4  กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาทีเ่กี่ยวข้อง เช่น การดูแลรักษานา และการท าหัตถกรรมกระจูด  

 
 เมื่อปี พ.ศ. 2559-2561 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษณิ ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทา่
ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด าเนินการวิจัยการท่องเที่ยววิถีนาเมืองลุงและการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพืช
สมุนไพรจังหวัดพัทลุง ต่อมาคณะวิจัยซึ่งเป็นคณะท างานโครงการน้ีจึงน าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาสู่การเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเป้าหมายคือ เพื่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยวิถนีาของพัทลุง 
ซึ่งจะต้องได้ รับการพัฒนาใน  3 ด้านคือ     กิจกรรม รูปแบบ เส้นทาง  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด และ  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล  โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีนาโดยชุมชน จะเร่ิมต้นจากประเมินศักยภาพและ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกายภาพ  ด้านภูมิปัญญาและองค์ความรู้  ด้าน
ทรัพยากรในท้องถิ่น  ด้านบริการ และความต้องการของนักท่องเที่ยว  จากน้ันน ามาก าหนดเป็นรูปแบบการ
พัฒนาและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสังคมต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์  : 

1. เ พ่ือใ ห้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี ขีดความสามารถเป็นหมู่ บ้านต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยี การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพวิถีนาเมืองลุง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพวิถีนาท่ีมี รูปแบบ กิจกรรมแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีพักหรือโฮมสเตย์ เส้นทางท่ีนักท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์สุขภาพของท่ีระลึก/ผู้รับบ ริการได้เ รียนรู้ให้มี
คุณภาพท่ีดีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีความปลอดภัย 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 7 ~ 

 

3. เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริการ การประชาสัมพันธ์ และการตลาดจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพวิถีนาในจังหวัดพัทลุง 

4. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต อาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน และพัฒนาความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมจังหวัดพัทลุง 

5. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาควิชาการ ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  

   
7.กลุ่มเป้าหมาย  : 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างพ้ืนฟูเศรษฐกิจ  บ้านเลขท่ี 36หมู่ท่ี 5 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   
 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน : 
    ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่  31 ธันวาคม 2564)  
 
9. ห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน. (Infographics):  

 
 
10. การด าเนินโครงการ  : 
 10.1 เทคโนโลยีและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วยแผนงานดังน้ี  

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ช่ือวิทยากร/ทีมงาน  กระบวนการถ่ายทอด1 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพ
ด้วยชุมชน 

นางสาวเบ็ญจวรรณ บัว
ขวัญ และคณะท างาน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 คร้ัง คร้ังละ 6 
ชม. 

กิ จก รรม ถ่ าย ท อ ด เท ค โ นโ ล ยี
สารสนเทศ (GIS) และสร้างเส้นทาง
การท่องเที่ยววิถีนา 

ดร.ปริศนา  วงศ์ล้อม และ
คณะท างาน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 คร้ัง คร้ังละ 6 
ชม. 

กิ จก รรม ถ่ าย ท อ ด เท ค โ นโ ล ยี
มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

นายเกรียงไกร บรรจงเมือง 
และคณะท างาน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 คร้ัง คร้ังละ 6 
ชม. 

กิจกรรมถ่ าย ทอด เท คโนโลยีก าร
จัดท าแผนธุรกิจ (Business Model 
Canvaas)  

นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร 
และคณะ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 คร้ัง คร้ังละ 6 
ชม. 

 
11.2 แผนการด าเนินงาน (ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 12.1) 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม 
2562 2563 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 
 1.ประชุมชี้แจงเพื่อสรุป
แนวทางการด าเนินงาน
พร้อมวิธีการพัฒนา
ร่วมกัน ระหว่างคณะ
ผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน 
และจัดท าแผน และการ
ประสานงาน 

            

21,900 

2.การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ
ความเสี่ยงของชุมชน (ได้
เกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกร เพราะพื้นที่
เร่ิมต้นในการพัฒนา) 

            

17,400 

3.ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เท คโนโล ยีการจัดการ
ความรู้รูปแบบการท่อง
เชิงสุขภาพด้วยชุมชน 

            

58,200 
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12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ( โปรดระบุค่าเป้าหมายรายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จ านวนผู้รับบรกิาร 50 คน 50 คน  60 คน  70 คน  

4.กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(GIS)โดยปฏิบัติการการ
บันทึกต าแหน่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการ
จัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชงิ
สุขภาพวิถีนาเมืองลุง 

            

44,300 

5.กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

            

38,300 

6.จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ
ท าแผนธุรกิจ (Business 
Model Canvaas) 

            

44,000 

7. กิจกรรมจัดเวทีถอด
บทเรียน ประเมินผลการ
ด า เนิน กิ จก รรม แ ล ะ
วางแ ผนร่วมในการท า
กิจกรรมปีถัดไป 

            

20,900 

แผนเงิน 39,300 58,200 44,300 103,200 200,000 
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2. จ านวนเทคโนโลยทีี่มีการถา่ยทอด ระบุชือ่(เทคโนโลยหีลกั/รอง) 
    2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิง
สุขภาพวิถีนา ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 1 
   2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) และสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยววิถีนา ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 1 
   2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่ อ
สุขภาพ ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 1 
   2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแผนธุรกิจ (Business Model 
Canvaas) ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 1 
   2.5 ถ่ายท อดเทคโนโลยีก ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
สมุนไพร ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 2 
   2.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่า
จากข่า ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 2 
  2.7  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบ รรจุภัณฑ์ผลิ ตภัณ ฑ์
สมุนไพร ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 2 
  2.8  ถ่ายทอดเทคโนโลยี Application แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การตลาดระบบออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนา ปีที่
ถ่ายทอด ปีที่ 3 
  2.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรปีที่
ถ่ายทอด ปีที่ 3 
  2.10 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพร 
ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 3 
  2.11 ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและ
วิดีทัศน์ ปีที่ถ่ายทอด ปีที่ 3 

11 4 3 4 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ์)  
    3.1  การบริการแหล่ง/เส้นทาง/โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพวิถีนาเมืองลุง 
    3.2 ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
    3.3 ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่าจากข่า 
    3.4 ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร 
    3.5 ผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพร 

การ
บริการ/
ผลิตภัณ

ฑ์ 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

2 

4. จ านวนผู้รับบริการที่สามารถเป็นวิทยากรในแต่ละเทคโนโลย ี คน 2 3 3 

5. ประมาณการผู้รับบรกิารที่น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ คน 40 48 56 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการ ร้อยละ 80 80 80 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกดิขึ้น บาท 100,000 150,000 200,000 
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13.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

         เศรษฐกิจ  
   1. ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 
   2. รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 8,000 
บาท/เดือน  
                    3. รายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5  
      สังคม    

1.สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพโอกาสในการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น ป้องกันการย้ายถิ่นฐาน  

2.ท าให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. สมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงศักยภาพด้านเป็นวิทยากรและเป็นชุมชน

ต้นแบบ 
   สิ่งแวดล้อม  

เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและเพิ่มพื้นที่ปา่โดยการปลูกพืชสมุนไพร
บริเวณ 
 
14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน  

ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 200,000 บาท  
     มีรายการดังน้ี (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)  
รายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จ านวนเงิน 
1)ประชุมช้ีแจงเพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงานพร้อมวิธีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะ
ผู้เช่ียวชาญกับชุมชน และจัดท าแผน และการประสานงาน 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 1 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 1 วนั) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 25 คน* 1 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท *  25 คน* 1 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (30 บาท * 100 ชุด) 
 ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ (ไวนิลประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ)  

15,000         
 
 1,800 
   900 
 1,500 
 1,500 
 3,000 
 2,800 
 3,500  

2) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน  
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 2 ชม.* 1 คน* 1 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 4 ชม.* 1 คน* 1 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 30 คน* 1 วัน) 

12,450 
 1,200 
  1,200 
  1,500 
  1,800 
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 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท *  30 คน* 1 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (25 บาท * 30 ชุด) 

  3,000 
  3,000 
    750 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการความรู้รปูแบบการท่องเชิงสุขภาพด้วยชุมชน 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 3 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 3 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1 คน*3วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 30 คน* 3 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 30 คน* 3 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (50 บาท * 30 ชุด) 
 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ  

36,500 
 5,400 
 2,700 
 4,500 
 5,400 
 9,000 
 1,500 
8,000 
 

4)กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS)โดยปฏิบัติการการบันทึกต าแหน่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพวิถีนาเมืองลุง 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 3 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1 คน*2วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (50 บาท * 30 ชุด) 
 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ 

28,900 
 
  
   3,600 
   1,800 
   3,000 
   3,600 
   6,000 
     900 
  10,000 
    
 

 5)กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 4 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 4 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1 คน*2วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (20 บาท * 30 ชุด) 
 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ  

 
 

25,400 
  4,800 
  2,400 
  3,000 
  3,600  
  6,000 
    600 
  7,250 
 

  6) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas) 28,600 
  9,600 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 13 ~ 

 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 4 ชม.* 2 คน* 2 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 4 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*2วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 30 คน* 2 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (50 บาท * 30 ชุด) 
 ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ  

  2,400 
  3,000 
  3,600  
  6,000 
  1,500 
  2,500 

  7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดระบบออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง
และกิจกรรมจัดเวทีถอดบทเรียน สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงาน 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 1 วัน) 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 1 วัน) 
 ค่าเดินทางวิทยากร (1,500*1วัน) 
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 50 คน* 1 วัน) 
 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท *  50 คน* 1 วัน) 
 ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (30 บาท * 50 ชุด 
 ค่าจัดท ารายงาน 

*หมายเหตุ   งบประมาณทุกหมวดถัวจ่ายทุกรุ่นและทุกรายการ 

20,900 
   
  3,600 
  1,800 
  1,500 
  3,000 
  6,000 
  1,500 
  3,500 

8.ค่าธรรมเนียมโครงการคลินิก 
  - ส านักบ่มเพาะฯ (ร้อยละ 10) 
  - มหาวิทยาลัยฯ (ร้อยละ 5) 
 
 

 
20,000 
10,000 
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บทท่ี 2 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

2.1 บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด 
 2.1.1 เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดปีที่ 1 

  1. การจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพด้วยชุมชนวิถีนาเมืองลุง 
  2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววิถนีา 
  3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้รูปแบบกิจกรรมการท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพ
ชุมชนวิถีนาเมืองลุง 
  4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas) 
  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่าจากข่าและสมุนไพรในระบบ
นิเวศวิถีนา 
   
  6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดระบบออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 

 
 
2.2 กิจกรรมลงพ้ืนที่ 
 2.2.1  ประชุมชี้แจงเพื่อสรุปแนวทางการด าเนินงานพร้อมวิธีการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างคณะ
ผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน และจัดท าแผน และการประสานงาน  
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ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและสมุนไพรท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง 

 

 
จัดท าแผน และการประสานงาน 

 
 2.2.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 16 ~ 

 

   

    
การจัดการความรู้ให้ชุมชนด าเนินการทดลองเชิงปฏิบัติการกระบวนการโดยมีนักวิชาการเป็นโค้ชในการร่วม

ด าเนินการถอดบทเรียน 
 

  



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 17 ~ 

 

  

 
 

 
2.2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ด้วยชุมชน 

  



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 18 ~ 

 

  
ประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้านอ าเภอควนขนุนร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุนเพื่อวางแผนการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสุขภาพให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 

   

   
ผลิตผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่าและสมุนไพรในระบบนิเวศวิถีนา 

 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 19 ~ 

 

   

 
ผลิตผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรหรือผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

 
 2.2.4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS)โดยปฏิบัติการการบันทึกต าแหน่งแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนา
เมืองลุง 

  
 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 20 ~ 

 

   

   
บันทึกต าแหน่งแหล่งท่องเทีย่วเพื่อใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชงิ

สุขภาพวิถีนาเมืองลุง 
 

   



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 21 ~ 

 

   
กิจกรรมร่วมวางแผนและด าเนินการส่งข้อมูลให้ผู้พัฒนา Application ด าเนินการต่อไป 

 
 2.2.5 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

   

 
ร่วมหารือประเด็นมาตรฐาน อย. กับส านักนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 22 ~ 

 

   

   
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาโรงเรือนเพื่อให้มีมาตรฐานตาม อย. 

 

    

   
ร่วมวางแผนและด าเนินการส่งข้อมูลให้ผู้พัฒนา Application ด าเนินการต่อไป 

 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 23 ~ 

 

2.2.6 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas)  
        การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าแผนธุรกิจ(Business Plan) :ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟู
เศรษฐกิจ ได้ด าเนินการบริการการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ชื่อผู้ประกอบการ นางมาลี ประพันธ์งศ์ 
 ชื่อกิจการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 ที่อยู่ ชุมชนท่าช้าง  36  หมู่ที่ 5 ต าบลพนางตุง  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

 

     

 

      

 

 

 

 
โครงการ หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง 

ประกอบด้วย 

o ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกิจการ/โครงการและผู้บริหาร 

o ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ 

o ส่วนที่ 3 แผนธุรกิจ 

สรุปผลการประเมินแผนธุรกิจ 

โครงการ หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง 

ล าดับที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา
ด้านการเงิน 

1 ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของกิจการ/โครงการและผู้บรหิาร     

1.1 ความเป็นมาของกิจการ / โครงการ     



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 24 ~ 

 

1.2 ประวัติและประสบการณ์ผู้บริหาร    ผู้ บ ริ ห า ร มี
ประสบการณ์
ในการท างาน
ม า อ ย่ า ง
ยาวนานและมี
ความเข้าใจใน
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

2 ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ     

3 ส่วนที่ 3 แผนธุรกิจ    

3.1 แนวคิดหรือทีม่าของกิจการ / โครงการ     

3.2 การวิเคราะห์สถานการณ ์     

3.3 แผนการตลาด     

3.4 แผนการผลติ     

3.5 แผนการบริหารจดัการ     

3.6 แผนการเงินและการลงทุน     

4 สรุปผลการประเมินแผนธุรกิจโดยภาพรวม 

 มีความเป็นไปได้สูง         มีความเป็นไปได้หากปรบัปรุงตามขอ้คิดเห็น       ไม่มีความเป็นไปได้ 

5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

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

 
… (นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ) 

            
  

 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 25 ~ 

 

1. ชื่อเจ้าของกิจการ นางมาลี  พันธ์วงศ์ 

ชื่อกิจการ (ถ้ามี) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปีที่ก่อตั้งกิจการ 2542 

2. ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 36  หมู่ที่ 5 ต าบลพนางตุง  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 

3. ประเภทสินค้า/บริการ (TSIC) การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพชุมชนวิถนีาเมืองลุง 

4. รายละเอียดสินค้า  

 4.1. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมกระจูด 

 4.2. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาแป้งกล้วย 

 4.3. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาสมุนไพร  

 4.4 ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน (ขนมคนที) 

 4.5. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน (ขนมลอดช่อง) 

 4.6. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน (ขนมโค) 

 4.7. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน (ขนมสาคู) 

 4.8. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวสังข์หยด 

5. ระยะเวลาการก่อตั้ง  กิจการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่เคยท าธุรกิจมาก่อน 

  ด าเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 5 ปี      ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 3-5 ปี 

                                        ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1-3 ปี     ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

6. ลักษณะกิจการ / โครงการ     เร่ิมกิจการใหม่   ขยายกิจการ    ปรับปรุงกิจการ 

 คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการ ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2564  

 

ส่วนท่ี 1 ความเป็นมาของกิจการ/โครงการและผู้บริหาร 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 26 ~ 

 

ชื่อ-นามสกุล … นางมาลี  พันธ์วงศ์……………………………………………………อาย…ุ45…ปี 
ต าแหน่ง ……ประธาน………………………………………………………………………………….. 
ระดับการศึกษาและสถาบัน ……จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอควนขนุน……………………………… 
 
ประวัติการท างาน จากอดีต ถึงปัจจุบัน 
1. ต าแหน่ง ……ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ สถานที่ท างาน 36  หมู่ที่ 5 ต าบลพนางตุง  
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150…ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  ระยะเวลา…22..…ปี 
 
ประสบการณ์ทางธุรกิจของผู้บริหาร 
1. …พ.ศ. 2532- 2542 เป็นเกษตรกรชาวนาและรับจ้างทั่วไป  
2. …พ.ศ. 2542- ปัจจุบัน เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 
หน่วยงานที่ท่านต้องการน าเสนอแผนธุรกิจน้ี 
ส านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายที่ต้องการในการน าเสนอแผนธุรกิจ 
1. เพื่อที่จะขอค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในประเด็น
การบริการจัดการท่องเที่ยววิถีนาเมืองพัทลุง  ในประเด็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการวางแผนการตลาด 
2. เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจให้เป็นปัจจุบันที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อน าเสนอแผนธุรกิจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

หากวัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจน้ีเพ่ือการขอสินเช่ือโปรดตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ 
  เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ 
  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานเพื่อช าระหน้ีอื่น (ระบุ) ………………………. 
2. วงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ (กู้ยืมเงิน) ……………………………….…………บาท เพื่อน าไปใช้จ่ายดังน้ี 
 รายการที่ 1 …………………………………………………………จ านวน ……………..………บาท 
 รายการที่ 2 …………………………………………………………จ านวน ……………..………บาท 

ส่วนท่ี 2 วัตถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกจิ 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 27 ~ 

 

 รายการที่ 3 …………………………………………………………จ านวน ……………..………บาท 
3. ระยะเวลาการใช้คืนเงินกู้ …………ปี ความสามารถในการผ่อนช าระ……………..………… บาท/เดือน 
4. หลักประกันเงินกู้    ใช้ในกิจการ  ไม่ได้ใช้ในกิจการอื่น ๆ  (ระบุ)……………..……… 
บุคคล/นิติบุคคลค้ าประกัน 
  1. ชื่อ-นามสกุล………………………………..ต าแหน่ง ……………..…ความสัมพันธ์..………... 
  2. ชื่อ-นามสกุล………………………………..ต าแหน่ง ……………..…ความสัมพันธ์..………... 

แนวคิดหรือที่มาของกิจการ / โครงการ (มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบนัดาลใจ ที่ท าใหป้ระกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ) 
 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเทีย่ววิถีเกษตร (Creative agro-tourism) มีความแตกต่างจาก Ecotourism (อีโค
ทัวร์ริซึ่ม) ที่ภาษาราชการเรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” แต่หลายชุมชนหรือหลายองค์กรเรียก “การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งความแตกต่างของอีโคทัวร์ริซึ่ม กับ CBT ที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน 
แต่อีโคทัวร์ริซึ่ม ธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึง CBT ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนในรูปองค์กรชุมชน จะพักค้างคืนในชุมชนในรูปแบบที่ชุมชน
จัดการ อาทิ โฮมสเตย์ รีสอร์ทชุมชน ตั้งแคมป์ หรือไม่ค้างคืนก็ได้โดยองค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 
ด้าน คือ  
 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ เน้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 2) ด้านองค์กรชุมชน เน้นชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันมีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเร่ืองต่าง 
ๆ หลากหลายชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 3) ด้านการจัดการมีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการ
ท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้มีการกระจายผลประโยชน์ที่เปน็
ธรรมมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชมุชน 
 4) ด้านการเรียนรู้เน้นลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือนสร้าง
จิตส านึกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
 ในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทใน
การสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความ
บันเทิงหากได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่นดังน้ัน หลักการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน มีหลักการ ดังน้ี (1) ชุมชนเป็น
เจ้าของ (2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ (3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

ส่วนท่ี 3 แผนธุรกิจ 
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(4) ยกระดับคุณภาพชีวิต (5) มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น (7) 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม (8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(10) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น   (11) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
การที่จะให้ชุมชนด าเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้นมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชนในการจัดการการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้
เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไปกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความส าคัญ
และเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากน้ียังเป็นการ
เพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นก าลังใจ
หรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเน่ืองในการท างานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไม่ใช่เพียงเกิดจากการตอบค าถามว่า ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการท่องเที่ยว ? แต่เป็นการ
สร้างโจทย์ใหม่ว่า การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร ?  
 ทั้งน้ีเมื่อมาพิจารณาที่แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร (creative agro-tourism)โดยตรง จึงหมายถึง การสร้างให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมและการเรียนรู้ซึ่งนอกจากจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เสริมโดย
ที่ไม่ต้องอพยพไปท างานในแหล่งอื่นแล้ว ยังท าให้วิถวีัฒนธรรมเกษตรกรรมได้รับการยกระดับในแง่ของสิ่งที่มี
คุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหวนกลับไปใช้วิธีการท าเกษตรกรรมแบบไม่มุ่งเน้นที่
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการเร่งรัดผลผลิตอยา่งเดียว แต่ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
การด ารงความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนโดยมีฐานบนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดังน้ันการท่องเที่ยวใน
ลักษณะน้ีจึงเป็นการยกระดับวิถีเกษตรกรรมอันส่งผลต่อสุขภาวะและเศรษฐกิจของชมุชนน้ันเอง  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดโดยสรุป โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง เพื่อ จัดท าแผนการ
ท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะชุมชน
ชาวนากับการเพิ่มทางเลือกเศรษฐกิจจากระบบการผลิตการเกษตรไปสู่ภาคการบริการท่องเที่ยว และที่ส าคญั 
เป็นโอกาสและความหวังหน่ึงในการปรับตัวของชาวนาไทยให้มีรายได้เลี้ยงชีพได้โดยผ่านการท่องเที่ยววิถี
เกษตร อีกทั้งยังจะช่วยให้มีการรักษาวิถีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการให้
ความส าคัญกับเกษตรกรที่ไม่ ใช่ในฐานะผู้ผลิตข้าวหรือพืชอาหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผู้ดูแลผืนนา ผืนไร่ 
ที่ดิน พืชพันธุ์ไม้ ปศุสัตว์ และเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมที่เชื่อมโดยงกับจิตวิญญาณของไร่นาซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้เกษตรกรรมคงความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ส่งผลให้คนใน
ชุมชนทุกช่วงวัยเกิดความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญในมรดกภูมิปัญญาของชมุชน ที่ส าคัญน าไปสู่การ
สืบสานภูมิปัญญาอย่างมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เกิดปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและ
เจ้าบ้าน/ชาวบ้านในชุมชนเพื่อการสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรม นอกจากน้ัน เป็นการสร้างโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชาวนาโดยชุมชน 
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 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน (ได้เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร 
เพราะพ้ืนที่เริ่มต้นในการพัฒนา) 
 จุดแข็ง 
  1. Man (คน) 
  -  สถาบันการศึกษา บุคลากร และนักวิชาการในส่วนงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ (อว.ส่วนหน้า) คือ 
ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นหน่วย
ประสานงานหลักโดยการบูรณากับทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับคณะสุขภาพและการกีฬา 
สาขาการแพทย์แผนไทย  คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และนอกจากน้ันชุมชนมีหน่วยงาน
หลักหลายหน่วยงานที่ร่วมปฏบิัติการอยู่แล้ว เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์  ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) สาขาพัทลุง 
  2. Materials (วัตถุดิบ) 
  - มีผลผลิตจากการเกษตรที่ส าคัญคือ ข้าว ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม ข้าว กข.43 ยางพารา 
พืชสมุนไพร กระจูด ปศุสัตว์ (สุกร โคเน้ือ ไก่ ปลาดุก) ประมงพื้นบ้าน และสมุนไพรพื้นบ้านที่มีเฉพาะถิ่น ที่มี
จ านวนมากและสามารถน าไปแปรรูปเป็นสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมได้ 
  - มีสมุนไพรที่น าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น ตะไคร้ : ชาตะไคร้  ข่า : น้ ามันนวดข่า ใบคนที : ขนม
คนที, ชาคนที พริกแกง : เคร่ืองแกง กล้วยน้ าว้า : ผงกล้วยน้ าว้าพร้อมดื่มและแป้งส าเร็จรูป และสามารถ
น ามาเชื่อมโยงรวมกลุ่มการผลิตได้ครอบคลุมตลอด Supply Chain และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวที่มีการ
บริหารจัดการโดยชุมชน 
  3. Management/Method (การบริหารจัดการ/วธีิการด าเนินการ) 
  - องค์กรภายในต าบลพนางตุงเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรขนาด
ใหญ่และเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 
  - สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับมาตรฐานต่าง ๆ  ประกอบด้วย  
 1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication)  
 2. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)  
 3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
 4. มาตรฐานอาหารและยา (อย.) 
 5. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices (GAP) 
 6. ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS) 
 7. ม าต รฐ าน เก ษ ต รอิ น ท รีย์ นาน าช าติ  International Federation of Organic Agriculture 
Movements -  (IFOAM) 
 8.ข้าวสั งข์ หย ดได้ มาตรฐ าน  International Federation of Organic  Agriculture Movements  
(IFOAM) และได้ตราสัญลักษณ์การรับรอง PGS SPTA ORGANIC  GI CERTIFICATIONและมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ USDA ORGANIC STANDARD 
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  4. Environmental Resources ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
  - มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา (ควน) 
ทะเล และอุทยานนกน้ าทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ าจืดมีเน้ือที่ผืนน้ า ประมาณ 17,500 ไร่ มีความกว้าง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ต าบลพนางตุง และมีอาณาเขตเชื่อมต่อกับจังหวัด
สงขลาส่งผลให้มีความสะดวกด้านการคมนาคม 
  5. Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง 
  - การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการด าเนินชีวิตของสมาชิกภายในกลุ่ม 
โดยมีกลุ่มอาชีพและกลุ่มวสิาหกิจชมุชนภายในต าบลพนางตุงเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่สามารถต่อ
ยอดการผลิตและเพิ่มมูลค่าด้านสินค้าและผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ตอ่ยอดในการ ท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 จุดอ่อน 
  1. การเข้าถึงหน่วยงาน 
  การเข้าถึงหน่วยงานในการพัฒนาการจัดการความรู้ร่วม น้อยมาก เน่ืองจากมีช่องว่างในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนและหน่วยงาน 
  2. ด้านสุขภาพ 
  โรคพิบัติ (โควิด 2019) เน่ืองจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผล
ให้การจ้างงานลดน้อยลง และถูกเลิกจ้าง  
  3. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  
  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด การแปรรูปข้าว และพืชผล
ทางการเกษตรมีราคาตกต่ า และยังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหา
ต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกต่ า  
  4. กลุ่มวิสาหกิจชนมีผลกระทบด้านรายได้ลดน้อยลง 
  วิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ชุมชนไม่สามารถน าสินค้าไปจ าหน่ายได้ เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ปกติ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีบริการท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบโดยตรง ท า
ให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวหายไปอย่างเห็นได้ชดั 
 โอกาส 
  1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 
  - นโยบายของจังหวัดพัทลุงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร เช่น ข้าว 
ยางพารา ปศุสัตว์ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย  
  - จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีร่ะลึกที่จะสร้าง
มูลค่าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  
   - นโยบายรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคณุภาพมีความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และ
มีโอกาสในการขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
ภาครัฐสถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชนและชุมชน 
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  - นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนอืน่ 
ๆ 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการลงทุน
 และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม น าไปสู่
 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
  - นโยบายรัฐบาลเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Cluster ซึ่งจะเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 
  2. Economic (เศรษฐกิจ) 
  - มีเส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ท าให้มี
ความสะดวกในการกระจายการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับ
จังหวัดใกล้เคียง 
  3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
  - สังคมประชากรสูงวัยเป็นโอกาสใหเ้กิดการพัฒนาสินค้าเชิงสุขภาพที่ใช้วตัถุดบิในพื้นที่มาเพิ่มคุณคา่
ของสินค้าเพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น การชาตะไคร้ การแปรรูปข้าวสังข์หยด ฯลฯ ที่เหมาะกับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 
  - กระแสการบริโภคสินค้าสุขภาพท าให้มีโอกาสในการผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและตอบสนอง
ต่อตลาดผู้บริโภค 
  4. Technology (เทคโนโลยี) 
  - เทคโนโลยีช่วยในการเข้าถูกลูกค้าได้มากยิ่งขึน้ 
  - การจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  5. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
  - ต าบลพนางตุงเป็นพื้นที่ปลายน้ า เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลายเ หมาะส าหรับ
ส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
  6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) 
  - ความต้องการของผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อตลาดเฉพาะกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
มากขึ้น เช่น ผ้ามัดย้อมที่ใช้สีจากธรรมชาติ อาทิ สีดินจากพื้นที่เขาลูกโด หัตถกรรมกระจูดที่มีลวดลายเฉพาะ 
  - ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า 
  - ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่เป็นอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 ความเสี่ยงของชุมชน 
  1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในต าบลพนางตุงไม่มีการพักค้างแรม 
  2. การพัฒนาในการส่งเสริมการน าพลังงานทดแทน ท าให้สามารถส่งเสริมการน าพลังงานทดแทน
ต่าง ๆ  
  3. ทรัพยากรในชุมชน เช่น กระจูดที่เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากเป็นอาชีพที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่ต่ ากว่า 100 ปี ซึ่งมีความจ าเป็นต้องซื้อมาจากพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้
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ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงต้องการส่งเสริมการปลูกกระจูดในป่าพรุทะเลน้อยเพื่อยอดการผลิตและสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
  4. การเข้าถึงแหล่งงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม
ไม่ได้บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดในนามที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 5. กลุ่มวิสาหกิจจ านวน 16 กลุ่ม 1 เครือข่าย ภายในต าบลพนางตุงยังขาดองค์ความรู้  
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การวิเคราะห์ Business Model Canvas หรือ BMC 

8.พันธมิตร 
(เพ่ือนร่วมทาง) 

 ททท./ทกจ. /
พช./ม.หาดใหญ่/
พาณิชย์ จ./มอ.
หาดใหญ่/อุตสาหกรรม/
ท้องถิ่น/อุทยาน/
เทศบาลต าบลพนางตุง/
ประชาสัมพันธ์ จ./
วัฒนธรรม จ./
สาธารณสุข/สื่อมวลชน/
คณะกรรมการอิสลาม 
จ.พัทลุง/เครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ.พท./ปชร.ปทท./
ปชร.พท./SCE. /พอช./ 
อ.ควนขนุน 

เซ็นทรัล/เกษตร/กรมการ
ข้าว/ม.ทักษิณ-วิทยาลัย
ภูมิฯ/พลังงาน จ./ธ.ออม

6.กิจกรรมหลัก 
(สร้างกิจกรรม) 

 “ท านา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ด านา เกี่ยวข้าว สีข้าว” 
 ศูนย์การเรียนรู้วิถีนาพัทลุง 
 หัตกรรมจักรสานกระจูด 
 รวมกลุ่มบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีนา 
 รวมรวมสินค้าและปรับปรุงจุดบริการสินค้า 
 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ สาธิตวิถีนา 
 ปรับปรุง โปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
 ปรับปรุงบ้านพัก โฮมสเตย์ 

1.คุณค้าสินค้า/บริการ 
(ท าให้ดี – ท าให้เด่น – ท า

ให้ดัง) 
 ประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ท่องเที่ยววิถีนา 
 ข้าวอินทรีย์ มีมาตฐาน
รับรอง 

- ข้าวสังข์หยด (GI) 
- มาตราฐานเกษตรดีที่

เหมาะสม (GAP) 
- มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ 

(Organic Thailand) 
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ข้าวที่หลากหลาย 
 ฐานการเรียนรู้ท่องเที่ยว
วิถีนา  

- แปลงนาสาธิต 
- พิพิธภัณฑ์ชาวนา 

 อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้น
ถิ่น 

4.ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(สานและผูกสัมพันธ์) 

 ต้อนรับและดูแล ลูกค้า
ประดุจญาติมิตร (ครอบครัว) 
 เจ้าบ้านที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 โปรโมชั่น (สินค้าผลิตภัณฑ์ใน
เครือข่าย) 
 โปรโมชั่นส าหรับศึกษาดูงาน
หมู่คณะ พิเศษ กลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา 
 ของที่ระลึกส าหรับคณะศึกษา
ดูงานหมู่คณะ 

 

2.ลูกค้า 
(เขาคือใครที่ใจตรงกัน) 

 กลุ่มครอบครัว 
 กลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา 
 กลุ่ม CSR/
ศึกษาดูงาน 

- องค์กรเอกชน/ราชการ 
 กลุ่มลูกค้า
ต่างชาติ 
 กลุ่มวัยรุ่น 
 บริษัททัวร์ 
 กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่สนใจ
เฉพาะ 
 กลุ่มลูกค้า/
ผู้บริโภครักสุขภาพ 

 

7.ทรัพยากรหลัก 
(น าเสนอสิ่งที่มี) 

 ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แปลงนา/แม่น้ า คลองปากประ ทะเลน้อย/ป่าสาคู/ป่าเสม็ด
โบราณ 

 บุคลากร 
ปราชญ์ชุมชน /องค์กรชุมชนต าบลพนางตุง/หน่วยงานในพื้นที่/

3.ช่องทาง 
(หากันให้เจอ) 

 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
- Page/FB/Line 
- สื่อโทรทัศน์ 
- วิทยุชุมชน/วิทยุ สวท. 

 เคร่ือข่ายท่องเที่ยวโดยชมุชน 
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สิน/ธกส./ธ.SCB/สภา
เกษตร/ศ.วิจัยข้าว/กศน.
ควนขนุน/กองทุนฟื้นฟู
ฯ/กรมพัฒนาที่ดิน/สภา
องค์กรชุมชน/เกษตร
และสหกรณ์/ทสจ./ 

  
 
 

สมาชิกกลุ่ม/หมอแผนโบราณ 
 สิ่งที่สร้างขึ้น 

วัด/สะพานเฉลิมพระเกียรติ/จุดชมวิว/พิพิธภัณฑ์ชาวนา/โรงสี
ข้าวโบราณ/โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์/แปลงนาสาธิต 

 ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญัญา 
พิธีกรรมท าขวัญข้าว/วิถีการท านา/พิธีการกวนข้าวยาโค/ต า
ข้าวเม่า/วิถีประมงยอยักษ์ 

  ดีจึงบอกต่อ (ปากต่อปาก) 
 ออกบูธแสดงสินค้า 

9.ต้นทุน (ฉันให้เธอไป) 
1. ค่าการบริหารจัดการ: ไกด์, แม่บ้าน/แม่ครัว, ผู้ประสานงาน, วิทยากร/ดูแลสถานที่บ้านพัก 
2. ค่าผลิตภัณฑ์: อาหารพื้นบ้าน/ขนมพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น, ของฝากของที่ระลึก 
3. ค่าสาธารณูปโภค   
4. ค่าการตลาด/ค่าการประชาสัมพันธ์/สื่อประชาสัมพันธ์  
5. อื่นๆ (ค่ารถ, ค่าบ ารุง, ค่าเสื่อม, ค่าเบ๊ดเตล็ด, ค่าอุปกรณ์, ค่าขอรับรองมาตรฐาน) 

5.รายได้ (ฉันจึงได้เธอมา) 
1. ค่าอาหาร                                     6. ค่ารถ / ค่าเรือ 
2. ค่าศึกษาดูงาน                               7. ค่าสาธิตกิจกรรม 
3. ค่าผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก       8. ขายโปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยววิถีนา 
4. ค่าที่พัก โฮมสเตย์                           9. ค่าบริการ (คนเล่าเร่ือง, แม่บ้าน) 
5. ค่าวิทยากร ค่าบรรยาย 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 3 ~ 

 

 
แผนการด าเนินงาน ท่องเที่ยวโดยชุมชน (ท่องเที่ยววิถีนา) บ้านท่าช้าง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

อะไร ท าอย่างไร ใครท า เสร็จเม่ือไร งบจากไหน 

1. ประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบ้าน
ท่าช้าง 

 จัดเวทีจัดท าแผนคร้ังที่ 1 
 จัดเวทีจัดท าแผนคร้ังที่ 2 
 จัดเวทีจัดท าแผนเพื่อทบทวนแผนธุรกิจชุมชน 
 จัดเวทีประชุมกลุ่มโฮมสเตย์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ/SCE/พอช. 
พี่มาลี/นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ตัวแทนกลุ่ม 3 คน 

เมื่อตุลาคม 2564 SCE/พอช. 
ข้อที่ 7 
ข้อที่ 8 
 

2.เตรียมพื้นที่ /ชุมชน  รวบกลุ่มบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ส ารวจข้อมูลแปลงนา / แปลงปลูกผัก 
 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ สาธิตวิถีนา / พิพิธภัณฑ์ชาวนา 
 ปรับปรุงบ้านพัก/โฮมสเตย์ 
 ปรับปรุงแผนที่ท่องเที่ยววถิีนา และกิจกรรมฐานการ

เรียนรู้ 
 รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

พี่มาลี 
อารี/อัมพร 
พี่อมร 
ป้าลิซ้อน 
 
พี่มาลี/ป้าลิซ้อน 
 
พี่มาลี/พี่อมร/พี่สัมพันธ์ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ข้อที่ 7 
 

 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 4 ~ 

 

อะไร ท าอย่างไร ใครท า เสร็จเมื่อไร งบจากไหน 
3. โปรแกรม/กิจกรรม 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน 

 ปรับปรุงปฏิทินการท่องเที่ยว  
 สร้างโปรแกรม/ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยววิถีนา 
- เส้นทางจักรยาน 
-เส้นทางฐานการเรียนรู้วิถีนา 

 ประเพณีท าขวัญข้าว 
 กิจกรรมลงแปลงนาเก็บข้าวด้วยแกระ/ด านาตาม
ฤดูกาล 

 กิจกรรมแปรรูป/ฐานการเรียนรู้ 
- แปรรูปขนม 
- แปรรูปสบู่/น้ ามันร าข้าว/ลิปปาล์ม 
- แปรรูปจมูกข้าว 
-แปรรูปผ้ามัดย้อม 
- หัถตกรรมกระจูด 

บุญรัตน์/ธีรวัฒน์ 
บุญรัตน์/ธีรวัฒน์ 
 
 
 
พี่อมร 
มาลี/อัมพร/ลิซ้อน/อมร 
 
มาลี/อารี/อมร/อัมพร 

 
 
 
กิจกรรมพร้อม 
มิถุนายน 64 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

4.ศูนย์บริการ/จุดรับ-ส่ง 
นักท่องเที่ยว และสถานที่
จ าหน่ายสินค้าชุมชน 

 พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมเป็นระเบียบ
และสะอาด 

 ปรับปรุงสถานที่จ าหน่วยจัดแสดงสินค้าชุมชน 
 

 จุดบริการส่ง-รับ ผู้ป่วยฉุกเฉิน (1669) 
 
 

พี่มาลี/พี่อมร 
(ท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ/วิชชาลัยรวงข้าว) 
พี่มาลี 
 
พี่บุญรัตน์ 

31 ส.ค. 64 
 
31 ส.ค. 64 
 
มีความพร้อมอยู่แล้ว 

ข้อที่ 8 
 
ข้อที่ 8 
 
ข้อที่ 8 



     
 

~ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 5 ~ 

 

อะไร ท าอย่างไร ใครท า เสร็จเมื่อไร งบจากไหน 
5.สร้างองค์ความรู้  เจ้าบ้านที่ดี 

 มัคคุเทศก์น้อย 
 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
 อบรมพฤติกรรมการให้บริการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว 

 การท านา/ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก วิทยาการใหม่ เพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับท่องเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 
 

เกษตรอ าเภอ จังหวัด/ศวพ./กรมการข้าว 

 
 
 

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อที่ 8 

 
 

ข้อที่ 8 
 
 

6.การประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้ที่ยั่งยืน 

 ปรับปรุงอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่ม ป้ายต่างๆ 
 ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ภายใต้เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง 

คนรุ่นใหม่ สมาชิกกลุ่ม 
 

พช./เกษตร/ทกจ. 
พี่มาลี/พี่อมร 

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
ตลอด 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 
 

ข้อที่ 8 
 

7.เตรียมเปิดตัวเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

 เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีนา จังหวัด
พัทลุง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการในชุมชนทะเลน้อยและ

ชมรมมัคคุเทศจังหวัดพัทลุง 

เปิดตัวเสร็จสิ้น 
 
 

ข้อที่ 8 
 
 

8.การคมนาคม/
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 ปรับปรุงถนน/เส้นทางคมนาคม 
 ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ 
 ปรับปรุงความสว่าง(ไฟฟ้า) 

เทศบาลต าบลพนางตุง/ 
ทางหลวงชนบท 

เทสบลาต าบลพนางตุง/ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

พัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

พัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

ข้อที่ 8 
 

ข้อที่ 8 



 

 

1. โครงสร้างองค์กร 

 
2. การบริหารงาน 
     บริหารโดยเจ้าของคนเดียว       บริหารโดยเจ้าของและพี่น้อง, หรือญาติ 
     บริหารโดยมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก   อื่น ๆ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 
3. การจ้างงาน  

แผนการบริหารจัดการ 



 

 

    ผู้บริหาร   12   คน   ค่าจ้างรวม 13,750 บาท/เดือน 
   พนักงานประจ า –  คน ค่าจ้างรวม บาท/เดือน 
   พนักงานรายวัน  2   คน ค่าจ้างรวม บาท/เดือน 

4. รายนามคณะกรรมการบริหาร 

 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ที่ 101/2564 
เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการท างานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 เพื่อรองรับการบริหารงานและด าเนินการตามหน้าที่ด้านต่าง ๆของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่า
ช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้บุ คคลผู้มีรายชื่อต่อไปน้ีเป็น
กรรมการปฏิบัติงานประจ าสถานที่ผลิตเ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
  1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    บัวขวัญ   ที่ปรึกษา 
  2. นางมาลี    พันธ์วงค์    ประธานกรรมการ 
  3. นางลิซ้อน    พุ่มชู    รองประธาน 
  4. นางนุชรี    ตันติชวโอชานนท์   กรรมการ 
  5. นางสมทรง    เพ็ชรพรรณ   กรรมการ 
  6. นางชะอ้อน    หมื่นหนู    กรรมการ 
  7. นายมาโนช    พันธ์วงค์    กรรมการ 
  8. นายรัตณชัย    หมื่นรักษ์   กรรมการ 
  9. นางสุบรรณ    หมวดจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางมาลิวรรณ    ทวงวัฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นายประสิทธิ์    หิรัญชาติ   ประชาสัมพันธ์ 
  12. นายบุญรัตน์    หนูด้วง   ประสานงาน 
  13. นางรวยร่ืน    ขุนจันทร์   เหรัญญิก 
 

... .... 
(นางมาลี    พันธ์วงค์) 

ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว 

ภาพผลิตภัณฑ์และกิจกรรมกลุ่ม 



 

 

 

สบู่น้ ามันร าข้าวสังข์หยด 

 

 

ลิปปาล์ม น้ ามันร าข้าวสังข์หยด 



 

 

 

ข้าวสังข์หยด 

 

 

ขนมพื้นเมือง 

 

 



 

 

 

ผักพื้นบ้าน 

 

 

โปรแกรมการเรียนรู้ 

 



 

 

 

กิจกรรม ออกปากกินข้าว ด านา   

 

 

พิธีกรรมรับขวัญแม่โพสพ ท าขวัญข้าวชาวท่าช้าง 

 



 

 

 

 
ความเป็นมาของบ้านท่าช้าง 

 

 

กลุ่มนักท่องเที่ยวศึกษาดูงาน 



 

 

 

ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 

 

 

ที่พักโฮมสเตย์เครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพวิถีนาเมืองลุง  “หัตกรรมกระจูดวรรณี” 
 



 

 

 
สินค้ามาวางจ าหน่ายได้โดยตรงในตลาดสินค้าเกษตร 

 

 
การประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วิถีนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 



 

 

 
“ชาวเมืองลงทุน ชาวนาลงแรง” ส่งข้าวอินทรีย์ปลอดภัยให้คนเมือง 

 

 
จัดท าแผนการพัฒนาเครือข่ายสู่การพึ่งพาตนเองผ่านสภาองค์กรชุมชนในระดับอ าเภอ 

 
 

 



 

 

ร่วมหารือประเด็นมาตรฐาน อย. กับส านักนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 
แผนการขับเคลื่อน “พัทลุงเมืองศูนย์กลางสมุนไพร” Phatthalung Herbal Hub City 

 

 
จัดเวทีถอดบทเรียน ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและวางแผนร่วมในการท ากิจกรรมปีถัดไป  

 
2.5 รายช่ือผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.5 รายช่ือผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.5.1 ประชุมชี้แจงเพื่อสรุปแนวทางการด าเนินงานพร้อมวิธีการพัฒ นาร่วมกัน ระหว่างคณะ
ผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน และจัดท าแผน และการประสานงาน 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 2.5.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของชุมชน (ได้เกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร 
เพราะพื้นที่เร่ิมต้นในการพัฒนา) 

 



 

 

 
 

 
 

 2.5.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพด้วยชุมชน 



 

 

 

 



 

 

 
 
 2.5.4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS)โดยปฏิบตัิการการบันทึกต าแหน่งแหลง่ท่องเที่ยว
เพื่อใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพวิถีนาเมืองลุง  

 



 

 

 

 
 

 2.5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เชิงปฏิบัติการ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพวิถีนาฯ  



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 2.5.6 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas) 



 

 

 



 

 

 
 

 2.5.7 กิจกรรมจัดเวทีถอดบทเรียน ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและวางแผนร่วมในการท ากิจกรรม
ปีถัดไป 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 

 

 2.5.8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 

 

 
 
 



 

 

 
 2.5.9 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่าจากข่า 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 2.5.10 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ ชาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 



 

 

 

 
 



 

 

 
 2.5.11 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด 



 

 

 กลุ่มสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านเลขที่  36 หมู่ที่ 5 
ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ชุมชนมีอาชีพเกษตรท านาข้าวอินทรีย์ ประมง และปลูกผัก

สวนครัววิธีการถา่ยทอด : การอบรมสัมมนา โดยการบรรยายและสาธิต ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสาธิต  

 1-2 วัน/คร้ัง ตามแผนกิจกรรมในโครงการฯ  ซึ่งอยู่กับความต้องการของผู้เข้าอบรม และติดตามผลการ
ด าเนินงานอีก 1-2 คร้ัง โดยใช้แบบติดตามหลังการถ่ายทอด รวมถึงการเข้าชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ
ตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

2.3 สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 

 ภาพน่ิง  ประกอบการบรรยาย 

 เอกสารเผยแพร่  ซีดี 

 อุปกรณ์/ชุดสาธิต 

 ปฏิบัติจริง 

เน้ือหาของหลักสูตร โดยสังเขป ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต และฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

 การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าว 
- คุณประโยชน์ของน้ ามันมะพร้าว   
- การคัดเลือกและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบจากน้ ามันมะพร้าวก่อนการแปรรูป 
- อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต 
- สูตรและส่วนผสมต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

เช่น การท าสบู่น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น การท าต้องค านึงถึงคุณประโยชน์ของน้ ามันมะพร้าว ต้องมีการ
ค านวณสูตรผสมที่สามารถสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ใหไ้ด้มากที่สดุรวมถึงกระบวนการหมักวัตถุดบิใน
การพัฒนาของส่วนผสมต่างๆ   

 



 

 

 
2.4  คุณสมบัติของผู้รับการถ่ายทอด 

 กลุ่มสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ  บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 5 
ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกสว่นใหญ่มอีาชีพท านา  ท าการ

ประมง และปลูกผักสวนครัว ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยูก่ับบา้นท านาในเนื้อที่ถือครองขนาดเล็ก 

รวมถึงปลูกผักสวนครัวบริเวณริมคนันาและบริเวณบ้านมวีถิีชีวติที่พึ่งพาตนเองและ พึ่งพาธรรมชาติตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการถ่ายทอด : การอบรมสัมมนา โดยการบรรยายและสาธิต ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสาธิต  
 1-2 วัน/คร้ัง ตามแผนกิจกรรมในโครงการฯ  ซึ่งอยู่กับความต้องการของผู้เข้าอบรม และติดตามผลการ
ด าเนินงานอีก 1-2 คร้ัง โดยใช้แบบติดตามหลังการถ่ายทอด รวมถึงการเข้าชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ
ตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

1. การจัดการความรู้รูปแบบการท่องเชิงสุขภาพด้วยชุมชนวิถีนาเมืองลุง 
2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววิถนีา 
3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนวิถีนาเมือง
ลุง 
4. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Model Canvaas) 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ ามันนวดอโรม่าจากข่าและสมุนไพรในระบบนิเวศวิถีนา 



 

 

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดระบบออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีนาเมืองลุง 
 

2.5 สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 

 ภาพน่ิง  ประกอบการบรรยาย 

 เอกสารเผยแพร่  ซีดี 

 อุปกรณ์/ชุดสาธิต 

 ปฏิบัติจริง 

เน้ือหาของหลักสูตร โดยสังเขป ประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิต และฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  
1) การอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมีเน้ือหาและองค์ประกอบดังน้ี 
1. การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความ สนุกสนาน

ตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้  
2. นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พ านักถาวร ของตน ซึ่ง

เป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน เป็นการ
เดินทางไปโดยสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบ อาชีพหรือหา 

 3. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) คือ กิจกรรมที่ นักท่องเที่ยวสามารถกระท าได้ ใน
ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยการตอบสนองกิจกรรมน้ีเป็นการสร้างผ่าน ประสาทสัมผัส 5 อย่าง ได้แก่ รูป 
รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส โดยมีหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยว  สามารถเลือกท้าได้ตามความถนัดและความ
สนใจ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีนา ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนผักปลอดสารพิษ ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนผักสวน
ครัว เป็นต้น  

4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีนา (Agro tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้าน การ
เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท ในต าบลพนางตุง ต าบลปันแต  ต าบลทะเลน้อย ต าบลชัยบุรี ต าบล
มะกอกเหนือ ต าบลแหลมโตนดที่เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ  โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว  ในการด าเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เกษตรกรรม 
วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี เป็นการน้าเอาทรัพยากร หรือวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ มาท าให้เกิดการ
เรียนรู้ มาท้าให้ เกิดประโยชน์ ท าให้ชุมชนท้องถิ่น และตัวเกษตรกรน้ัน เกิดการสร้างอาชีพ เกิดรายได้ การ
ท่องเที่ยว เชิงเกษตรจึงเป็นการอนุรักษ์ท้องถิ่นและสภาพสิ่งแวดล้อม และควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในอ้าเภอ  
วังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้ันจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ที่ เป็นสวน
เกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เกษตรกรรม วนเกษตร เพื่อชื่นชมธรรมชาติ  ชมความ
สวยงาม ความส าเร็จของเกษตรต่างๆ และความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งน้ัน 

 5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่ท้าให้เกิดผลในการท้างาน  การสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ผลสาเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือ



 

 

คุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และมีคุณภาพ การท่องเที่ยวใน
ชุมชนท่องเที่ยววิถีนา การใช้การเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ให้เกิด ประโยชน์ต่อคน และชุมชนท้องถิ่น 
การน้าสิ่งที่มีอยู่แล้ว คือการเกษตร การเพาะปลูก มาผสมผสาน และสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิด
การท่องเที่ยว  

6. ป ระสิ ทธิผ ล (Effectiveness) ห มายถึง ผ ลส า เร็จ , ผ ลที่ เกิ ดขึ้ นผ ลส า เร็จการบ รรลุ  ตาม
วัตถุประสงค์ห รือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ประสิทธิผล พิจารณา  จากการน้าผล
ของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้ รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย  ท้าให้การท่องเที่ยวใน
ชุมชนวิถีนามีความตื่นตัว จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ในวังน้้าเขียว สวนเกษตร พืช ผัก สวนไม้ดอก ประชาชน นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
มากขึ้น มาพักผ่อนหย่อนใจ ดึงดูดต่อการ มาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับคน
ชุมชนท้องถิ่น 

2) การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการทอ่งเที่ยวดังน้ี 
จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้ SWOT 

Analysis พบว่า จุด แข็ง (S) คือ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการเข้มแข็ง ใฝ่เรียนรู้ มีวัตถุดิบจ านวนมาก หา
ง่าย วัตถุดิบมีราคาถูก มี เครือข่ายวัตถุดิบ มีวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่หลากหลายทั้งที่ปลูก
เองและมีขึ้นตามธรรมชาติที่ระบบนิเวศของวิถีนาที่เหมาะสมตามฤดูกาล และมีพืชสมุนไพรที่สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงมีภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชุมชน จุดอ่อน (W) คือ กลุ่มฯ ขาด
ความรู้ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ขาดความรู้ด้าน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าลังการผลิตและทุน มีน้อย เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่พร้อม และบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ ไม่มี  
เอกลักษณ์ ไม่ได้มาตรฐาน โอกาส (O)คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ เชิงนิเวศและเชิง  
ศิลปวัฒนธรรม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึน้ มีนักท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้น สามารถ
ท า ความร่วมมือเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ เยาวชนในชุมชนเร่ิมท าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
มากขึ้น เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อุปสรรค (T) คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวและเคร่ืองแกงและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นแป้งกล้วย  ผ้ามัดย้อม ชาสมุนไพร ในจังหวัดพัทลุงมีหลาย ยี่ห้อ และได้รับความนิยม
มากกว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯใน กระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐาน มผช. ยุ่งยาก จึง
ให้ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชน  ทั่วไป รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน จากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะที่ปรึกษาจึงน าสมาชิกกลุ่มฯ เข้า
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลจากการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ท าให้เกิด  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์แป้งกล้วย และชาสมุนไพร ด้านรสชาติ สี และ กลิ่น สามารถเก็บ
รักษาได้นาน บรรจุภัณฑ์สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวัน หมดอายุ 2) 
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ ผงแป้งชงและพร้อมปรุง  ชาสมุนไพรเพิ่มกลิ่นหอม  เคร่ืองแกงแปรรูปแบบ
พร้อมปรุงผสมกะปิ  ข้าวอินทรีย์ที่เน้นคุณภาพ) ท าให้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและ



 

 

ประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชนยังคงยึด
หลักใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นร้อยละ 80 กลุ่มสามารถผลิตได้เอง เป็นการพึ่งตนเอง อย่างยั่งยืน 

3) การอบรมการตลาดออนไลน์ เพ่ือการท่องเที่ยว ดังน้ี 
   ทฤษฏีพฤติกรรมผ้บริโภค  ู 6W’s 1H  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 

Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกบพฤติกรรมการ  ั ซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทั้งที่เป็ นบุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กรเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการใช้การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณ์ที่ท าให้ผู้บ ริโภคพึงพอใจค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามรถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(MarketingStrategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหา 
ลักษณะพฤติกรรมผู้บ ริโภคคือ 6W’s และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who What Why Where When Whom 
และ How เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ คือ 7 O’s ซึ่งประกอบด้วย Occupant Objects Objectives 
Organization Occasions Outlets และ Operations  การใช้ค าถาม 7ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ
เกี่ยวกับผู้บริโภคมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ใครอยู ใ้นตล าดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่ อท าให้ท ราบถึ ง
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภค 
ต้องการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บ ริโภค ต้องการจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณสมบัติห รือที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Product component) และความแตกต่างที่เหนือกวาคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) 

3. ท าไมผู้บ ริโภ ค จึงซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่ อท าให้ ท ราบ ถึ ง
วัตถุประสงค์ ในการซื้อ (Objectives) ผู้บ ริโภคซื้อสินค้า เพื่อสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและ
จิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซื้อคือ  

3.1 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา 
3.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.3 ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อท าให้

ทราบถึงบทบาทของกลุ่มตา่ง ๆ  (Organization) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล 
ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 

5. ผู้บริ โภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าาถามเพื่อท าให้ทราบถึงโอกาส
ในการซื้อ(Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด  ของวัน โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where dose the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่ง(Outlets) ผู้บริ โภคไปท าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายของช า ฯลฯ  



 

 

7. ผู้บริ โภคตัดสินใจซื้ออย่างไร (How dose the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดด้วย การรับ รู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Market Mix) 
ส่วนประสมการตลาด (Market Mix หรือ 7P) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ ง

ประกอบด้วยทุกสิ่งที่มีอทิธิพลในการสร้างความต้องการซื้อในตัวผลติภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ประการดังต่อไปน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เ ช่น บรรจุภัณฑ์สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขายผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าบริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึง ประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิดองค์กร
หรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์(Utility) มีคุณค่า(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงมีผลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ซึ่งผู้กาหน ดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 
2.1 คุณค่าที่ รับรู้(Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน

คุณค่าของผลิตภัณฑ์วาสูงกว่าราคาของผลติภัณฑ์ 
2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การแข่งขัน 
2.4 ปัจจัยอื่นๆ 
3. การจัดจ าหน่าย (Price หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วย

สถาบันกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 

3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of distribution channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ
ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกบการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธ์ในผลิตภัณฑ์หรือเปน็การเคลื่อนย้ายผลติภัณฑ์จากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างธุรกิจหรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภณัฑ์และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยงั
ตลาด 

3.2การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด(Physical distribution) 
หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฎิบัติการตามแผนและการควบคุมเคลือ่นย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิตและสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อการตอบสนองความต้องการของลกูคา้
โดยมุ่งหวังก าไรหรือ หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเคลื่อนย้ายตัวผลติภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าที่ส าคัญ มีดังน้ี- การขนส่ง (Transportation)- การเก็บรักษาสินค้า
(Storage)และการคลังสินค้า(Warehousing) - การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management) 



 

 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้า
หรือบริหารหรือความคิดหรือต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิทธิต่อความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ
ได้แก่ 

4.1.การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและผลิตภัณฑ์ 
บริการหรือความคิดที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์ 

4.2.การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล เพื่อ
พยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้า 

4.3.การส่งเสริมการขาย (Seles promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุ้นหน่วยงานขาย 
(Sales force) ผู้ จัด จ าห น่าย  (Distribution) ห รือผู้ บ ริโ ภ คคนสุ ดท้ าย (Ultimate consumer)โด ย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด 

4.4.การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) การให้ข่าวเป็นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดกบั กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงการให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึง
ของการประชาสัมพันธ์ 

4.5.การตลาดทางตรง (Direct marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Onlinemarketing) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง โดยตรงกับผูซ้ื้อและท าให้เกิดการตอบสนองในทันที  
ประกอบด้วย- การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมาย  – การขายโดยใช้แคตตาล็อก  การขายทาง
โทรทัศน์ วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้า - มีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น คูปองแลกซื้อ 

5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริการและผู้ใช้บ ริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บ ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปัญหา  ้ สามารถสร้างค่านิยมให้กบ
องค์กร  ั 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)เป็น
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าย
กายภาพและรูปแบบการให้บ ริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบลูกค้าไมว่่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่ลูกค้าควรได้รับ  

7. ด้านกระบวนการ ( Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ ในด้าน
การบริการ ที่น าเสนอให้กบผู้ใช้บ ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ 



 

 

2.1.5 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  E-Commerce หรือการท าธุรกิจแบบออนไลน์โดย
การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง ตัวอย่างเช่นการแสดงข้อมูลแคตตาล็อคสินค้า การสั่ง ซื้อแบบ
ออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึง การช าระเงิน ซึ่งช่วยให้เราสามารถท าธุรกิจ หรือขายสินค้าให้กบลูกค้าได้สะดวก 
รวดเร็วกวาเดิมการ ติดต่อสื่อสารกบลูกค้าสามารถท าได้อยา่งรวดเร็วและลดคา่ใช้จ่ายลงจากเดิมเราอาจติดต่อ
โดยทางโทรศัพท์ หรือแฟกซ์มาเป็นการใช้การติดต่อผานทางอีเมล์หรือการน าข้อมูลแสดงไว้ทีเ่ว็บไซต์ 

บทท่ี 3 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวนผู้เข้ารวมรับการอบรมมีจ านวน 30 คน จากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรดังน้ี  

 3.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดอโรม่าจากข่า  
 เน่ืองจากข่าเป็นสมุนไพรที่มีการปลูกจ านวนมากและไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ใช้กันส่วนใหญ่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าอาหาร ทางคณะวิจัยและชุมชนจึงได้ศึกษาและท าการทดลองเชิงปฏิบัติการโดยศึกษาจากต ารับภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน และจากงานวิจัยต่าง ๆ น าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ ามันนวดอโรม่า
จากข่าเน่ืองจากข่าลดอาการอักเสบ ท าให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น เพราะมีสารส าคัญที่อยู่ในข่ามีคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงระบบไหลเวียน บรรเทาอาการปวด ช่วยบ ารุง ช่วยต่อต้านร้ิวรอย บ ารุงผิวให้อ่อนเยาว์อยู่เสมอ ใช้ทาแก้ลมพิษ 
แก้ผดผื่นคัน แก้กลากเกลื้อน แมลงสัตว์กัดต่อย พิษแมลงมุม สามารถหยดผสมกับน้ ามันมะพร้าวใช้ทาบริเวณที่เป็นได้ 
อีกทั้งไล่แมลงด้วยวิธีธรรมชาติ และในชุมชนบริเวณคันนาได้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นพืชที่โตเร็วช่วงหน่ึงได้มีการ
รณรงค์ให้ปลูกบริเวณคันนาถึงแม้นว่าจะเป็นไม้ต่างถิ่น  
 ยูคาลิปตัสช่วย รักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือ น้ ามันยูคาลิปตัสมีคุณสมบัติในการคลายความปวดเมื่อยและ
ความตึงของกล้ามเน้ือได้เป็นอย่างดีวิธีการในการคลายเส้นที่ยึดแข็งของกล้ามเน้ือ  
ยูคาลิปตัสช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทเีรีย น้ ามันยูคาลิปตัสมีสรรพคุณที่ส าคัญคือ ช่วยก าจัดเชื้ อไวรัสและแบคทีเรียที่
ลอยอยู่ตามอากาศได้ 
 ยูคาลิปตัสยังช่วยผ่อนคลายความเครียด น้ ามันยูคาลิปตัสถือเป็นน้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการลดความตึง
เครียดได้ดี จากงานวิจัยพบว่า ‘กลิ่นหอม’ จากเคร่ืองเทศหรือน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากธรรมชาติจะมีส่วยช่วยให้ระบบ
ประสาทคลายความเหน่ือยล้า 
 ยูคาลิปตัสช่วยระงับอาการหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่กล่าวถึง
อย่างหอบหืด ปอดอักเสบ หรือเป็นไซนัส มักเกิดจากเชื้อแบคทเีรีย เชื้อราหรือไวรัสที่ปะปนมากับอากาศ  
 ยูคาลิปตัสช่วยสมานแผล ส าหรับท่านที่มีแผลสดหรือผลเปื่อยแลว้ทีบ่้านไม่มีแอลกอฮอล์ลา้งแผล ก็สามารถใช้
น้ ามันยูคาลิปตัสในการฆ่าเชื้อบริเวณปากแผลแทนได้ 
โดยใบยูคาลิปตัส (Eucalyptol) มีสารส าคัญที่มีประสิทธิภาพพบในข่า ช่วยไล่แมลงได้ยาวนานถึง 4 ชั่วโมง หลังกระจาย
กลิ่น นิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ไล่แมลงธรรมชาติ น้ ามันหอมระเหยข่ามีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดต่าง ๆ 
อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ รวมไปถึงอาการการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เกิดจากไข้หวัด โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูกาลผลิต การ



 

 

ท านา สมาชิกจะมีการลงท ากิจกรรมภาคกรเกษตร ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่มีจะมีอาการคันบริเวณผิวหนังและแมลงสั ตว์กัด
ต่อยจึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.2 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบการประชุมออนไลน์และการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาชิกและ
เครือข่ายภายในกลุ่ม  
 เน่ืองจากสถานการณ์โควิดที่เป็นข้อจ ากัดในการลงพื้นที่ท างานอย่างเป็นเต็มรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกันจึงมี
กระบวนการจัดการด้านการสื่อสารกับชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ประกอบกับข้อจ ากัดด้านอายุของสมาชิกที่จะต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้ 



 

 

 
 
 
ตารางที่ 3.1 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม

(คน) 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ต าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง 

30 

 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต าบลพนางตุง อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุงโดยกลุ่มผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดจ านวน 30 
คน แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 28 คน ชาย 2 คน โดยประกอบอาชีพเกษตรกรด้านการท าเกษตรแปรรูป (ร้อย
ละ  81.08 ) โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น  (ร้อยละ 73.33) มีรายได้เฉลี่ย (7,001-8,000 บาท) 
ซึ่งผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากการแนะน า/คนรู้จัก (ร้อยละ86.70) มีผู้เคยเข้ารับการ
ถ่ายทอดฯ จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี(ร้อยละ 96.70) ตารางที่ 3.2  
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 



 

 

 

ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

1 เพศ ชาย 2 6.67 
    หญิง 28 93.33 

2 อายุ 10-20 ปี - - 
    20-35 ปี - - 
    36-45 ปี - - 
    46-55 ปี - - 
    56-65 ปี - - 

    
มากกว่า 65 

ปี 
- - 

    
ไม่กรอก
ข้อมูล 

30 100 

    
อายุต่ าสุด 

(ปี) 
- - 

    
อายุสูงสุด 

(ปี) 
- - 

    อายุเฉลี่ย - - 

3 
อาชีพ
หลัก 

รับราชการ - - 

    
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
-  

    เกษตรกร 21 70 
    โอทอป -  
    แม่บ้าน 3 10 

    
พนักงาน
ธุรกิจ
เอกชน 

-  

    รับจ้าง 3 10 

    
วิสาหกิจ
ชุมชน 

-  



 

 

ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

    ค้าขาย 3 10 

    อื่นๆ -  

4 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ประถม 1 3.33 

    มัธยมต้น 22 73.33 

    
มัธยม

ปลาย/ปวช. 
5 16.67 

    
ปวส./

อนุปริญญา 
- - 

    ปริญญาตรี 2 6.67 

    
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
- - 

    อื่นๆ - - 

5 
รายได้ต่อ

เดือน 
น้อยกว่า 

1,000 บาท 
- - 

    
1,001-

2,000 บาท 
- - 

    
2,001-

3,000 บาท 
2 5.4 

    
3,001-

4,000 บาท 
5 13.5 

    
4,001-

5,000 บาท 
1 2.7 

    
5,001-

6,000 บาท 
8 21.6 

    
6,001-

7,000 บาท 
3 8.1 

    
7,001-

8,000 บาท 
11 29.7 



 

 

ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

    
8,001-

9,000 บาท 
  

    
9,001-
10,000 
บาท 

  

    
มากกว่า 
10,0000 

บาท 
  

6 

ทราบข่าว
คร้ังแรก

จากแหล่ง
ใด 

จดหมาย
เชิญ 

-  

    
ทาง

อินเตอร์เน็ต 
-  

    
การ

แนะน า/คน
รู้จัก 

26 86.7 

    
ป้าย

ประกาศ
โฆษณา 

- - 

    สื่อมวลชน - - 

    
หน่วยงาน
ในท้องถิ่น 

4 13.3 

    
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

-  

    อื่นๆ - - 

7 
เคยได้รับ
การอบรม 

เคย 29 96.7 



 

 

ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
จากทาง
คลินิก 

เทคโนโลยี
น้ีหรือไม่ 
(N=51) 

ไม่เคย 1 3.3 

 
3.2 ความพึงพอใจต่อการทอดเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 30 คน คือ ความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดฯ ข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ การประกาศรับสมัคร การ
ติดต่อเชิญอบรม การประสานงาน และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอนฯลฯ คิดเป็นร้อยละ
88 อยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจในการให้บริการฯลฯ คิด
เป็นร้อยละ 76 อยู่ในระดับมาก  สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ จัดอบรม อาหาร เคร่ืองโสต เอกสาร
อบรมฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 92.อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 30 คน ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 91.33 ระดับมากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของ
วิทยากร ทางด้านความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน คิดเป็นร้อยละ 95.68 อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
ระยะเวลาการอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านช่วงเวลาการอบรม วัน/เดือน/ฤดูที่
อบรม คิดเป็นร้อยละ 90.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ประโยชน์
ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่ เสียไป คิดเป็นร้อยละ  95.33 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้รับการถ่ายทอดฯ
น าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าอบรมจ านวน 30 ท่าน  ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ในระดับดีมาก โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.58 โดย ด้านที่มีร้อย
ละความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ส่วนด้านที่มีร้อยละความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส มีใจในการบริการ ฯลฯ) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง เพื่อการแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันมะพร้าวมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด 30 เห็นว่าสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคน 
 
ตารางที่ 3.3 ระดับการประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 



 

 

 

รายละเอียดผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ* ความพึง ระดับ

ความพึง
พอใจ*** 

5 4 3 2 1 N** พอใจเฉลี่ย 

1. ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ 

12 18 
 

      

4.40 

มากที่สุด  
(เช่น การประกาศรับสมัครการติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้
ข้อมูลการดูแล และการท างานอย่างมี
ขั้นตอน ฯลฯ) 

(88%) 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
7 12 9 2     

3.80 
มาก (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจใน

การบริการ ฯลฯ) 
(76 %) 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก   
19 10 1        

4.60 
มากที่สุด (สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ 

เอกสารอบรม ฯลฯ) 
(92%) 

4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
17 13         

4.57 
มากที่สุด (ใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ) 
(91.33 %) 

5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 15 15 
 

      
4.50 

(90%) มากที่สุด 

 6. ความเหมาะสมของวิทยากร  
(ความรู้ความสามารถ เทคนิคการสอน) 

29 8 
 

      
4.78 

(95.68%) 
มากที่สุด 

 

7. ระยะเวลาการอบรม 
22 8 

 
      

4.73 
มากที่สุด 

( จ านวนวัน) (94.67%) 

8. ช่วงเวลาการอบรม  
16 14 

 
      

4.53 
(90.67 %) มากที่สุด 

(วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) 
 

9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

23 7 
 

      
4.52 

(95.33%) มากที่สุด 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการ 4.58 มากที่สุด 



 

 

90.41 
หมายเหตุ  *ความพึงพอใจ 5=มากที่สุด     4 = มาก    3=ปานกลาง 2=น้อย 1 = น้อยที่สุด 

    ** N = ไม่กรอกข้อมูล 
*** ระดับความพึงพอใจ    0.00-1.50 = น้อยที่สุด 1.51-2.50 = น้อย 

   2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด 
 
ตารางที่ 3.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ได้ 30 100 
ไม่ได้ - - 

รวม 30 100 

 
การประเมินด้านรายได้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ หลังจากการเข้ารับการถ่ายทอดฯ พบว่าส่วนใหญ่

คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 3,001-4,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3.5 
 

ตารางที่ 3.5 รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็นรายได้ต่อ

เดือน 
ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท  - -  

2 1,001-2,000 บาท - -  

3 2,001-3,000 บาท 2 1500 2.97 

4 3,001-4,000 บาท 2 2000 3.96 

5 4,001-5,000 บาท 5 2500 12.38 

6 5,001-6,000 บาท 3 3000 8.91 

7 6,001-7,000 บาท 5 3500 17.33 

8 7,001-8,000 บาท 10 4000 39.6 

9 8,001-9,000 บาท 1 4500 4.46 

10 9,001-10,000 บาท 1 5000 4.95 

11 มากกว่า 10,000 บาท 1 5500 5.45 



 

 

  30 101,000 100 

รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
3,366.67 

(บาท/คน/เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
การติดตามผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ทั้งน้ีคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ  ภายใต้หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ
ชุมชนวิถีนาเมือง ลุง โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีนา
เมืองพัทลุง ด้วยการน าทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาบูรณาก ารร่วมกับ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การจัดการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยววิถี
นาเพื่อสุขภาพบริบทวิถีชีวิตชุมชนชาวนาเมืองพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมก้บกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านาข้าวอินทรีย์ และท าสวนสมุนไพรผักสวนครัว การน าพืชสมุนไพรต่าง ๆ มาท าเป็น
ของ “ของใช้ในชีวิตประจ าวัน” และการปลูกพืชสมุนไพรในบริเวณ “ริมคันนาและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่นา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นอกจากน้ันการเน้นให้ “นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบ้ติเองในการท าของกินของใช้
เพ่ือการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวันดูแลตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก ”ผ่านการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยวิถีนาของพัทลุง ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาใน  3 ด้านคือ     กิจกรรม รูปแบบ 
เส้นทาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    การประชาสัมพันธ์ การตลาด และ  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานสากลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยววถิีนาซึ่งเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมี



 

 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดจ านวน 30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
4.1 การใช้งานเทคโนโลยี  

เกษตรกรและผู้ประกอบการท่องเที่ยววถิีนาได้น าเทคโนโลยีทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์โดยทันที่และต่อเน่ือง
หลังจากเข้ารับการอบรมพัฒนากิจกรรม รูปแบบ เส้นทาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ    การประชาสัมพันธ์ 
การตลาด และ  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและเป็นที่
เชื่อถือและยอมรับของนักท่องเทีย่วตอ่ไป  
4.2 ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยี  

 4.2.1 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หลังการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ มีความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการ

ถ่ายทอดฯ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ดังตารางที่ 4.1  
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ได้ 30 100 

ไม่ได้ - - 

รวม 30 100 
 
4.2.2 ด้านความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ 
จากการติดตามผลหลังการถ่ายทอดฯ พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด (จากแบบสอบถาม 30 คน) 

มีความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับสามารถท าให้รายได้เสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรายได้ 
 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได้หลัก 

- - 
รายได้เสริม 

30 100 
รวม 

30 100 
 



 

 

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรายได้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ หลังจากการเข้า
รับการถ่ายทอดฯ พบว่าส่วนใหญ่คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 7,001-8,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 39.6 ในด้าน
การลดรายจ่าย 6,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.33 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความเห็นว่ารายได้ที่ เพิ่มขึ้น
เท่ากับรายจ่ายที่ลดลง ดังตารางที่ 4.3-4.4  

 
4.2.3 ด้านคุณภาพชีวิต 
การประเมินด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด ร้อยละ 100 มีความเห็น

ว่าผลจากการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่สามารถระบุเป็นตัวเงินได้ แต่เป็นการน าไปใช้พัฒนาอาชีพโดยผู้
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนทันที  และนอกจากน้ันยังน าผล
การฝึกอบรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน และยังสามารถน าองค์ความรู้น้ีไปให้บริการการฝึกอบรม
ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดเช่น การฝึกอบรมการท าสมุนไพรเพื่อสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด ได้เป็น
วิทยากรให้กับส านักงานฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง ดังตารางที่ 4.1-4.7 

 
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท  - - - 

2 1,001-2,000 บาท - - - 

3 2 1500 1500 2.97 

4 2 2000 2000 3.96 

5 5 2500 2500 12.38 

6 3 3000 3000 8.91 

7 5 3500 3500 17.33 

8 10 4000 4000 39.6 

9 1 4500 4500 4.46 

10 1 5000 5000 4.95 

11 1 5500 5500 5.45 

รวม 30 101,000 100 

 
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินด้านรายจ่ายที่ลดลง 
 



 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท  - 500 - 

2 1,001-2,000 บาท 21 1000 46.67 

3 2,001-3,000 บาท 16 1500 53.33 

4 3,001-4,000 บาท - - - 

5 4,001-5,000 บาท - - - 

6 5,001-6,000 บาท - - - 

7 6,001-7,000 บาท - - - 

8 7,001-8,000 บาท - - - 

9 8,001-9,000 บาท - - - 

10 9,001-10,000 บาท - - - 

11 
มากกว่า 10,000 

บาท 
- - - 

รวม 30 1,500 100.0 

 
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินด้านการเร่ิมน าไปใช้ 
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 หลังการอบรมทันที 30 70 
2 หลังการอบรมภายใน 1 เดือน - 30 
3 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน - - 
4 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน - - 

รวม 30 100 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินด้านสถานที่น าความรู้ไปใช้ 

ล าดับ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ใช้ในครอบครัว 25 83.33 
2 ใช้ในชุมชน 5 16.67 

3 ใช้ในที่ท างาน - - 

4 ใช้เมื่อมีโอกาส - - 



 

 

รวม 30 100 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด  

ล าดับ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 28 93.33 

2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลย ี 1 3.33 

3 ให้บริการ / ค าปรึกษา 1 3.33 

4 อื่นๆ  - - 

รวม 30 100 
 

 
 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

 
5.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ตารางที่ 5.1 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธข์องโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินการ 
(หน่วยนับ) 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 30 30 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 90.41 
3. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
4. จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์(แห่ง/ราย) 

2 2 

 
5.2 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น 4.58 เท่าของเงินลงทุน
โครงการ ดังแสดงผลการพิจารณาในตารางที่ 5.2  



 

 

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 
 

รายการ ปริมาณ หน่วย 

1 จ านวนผู้ใช้ประโยชน์  30 คน 

2 รวมรายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท 
3 รายได้เฉลี่ย  3,000 บาท/คน/เดือน 

4 รายได้เฉลี่ย  36,000 บาท/คน/ปี 

5 งบประมาณโครงการ 200,000 บาท 

6 ต้นทุนโครงการต่อคน 6,660 บาท 

7 ผลตอบแทนโครงการ 4.58 เท่า 

 
 
 
 

5.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการการท่องเที่ยวและการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของชุมชนวิถีนา
เมืองพัทลุง 

ล าดับ เพศ อายุ Code วุฒิการศึกษา Code 

1 2 
47 3 

ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 1 

2 2 41 3 ธุรกิจส่วนตัว 2 

3 2 53 5 รับราชการ 4 

4 2 42 4 อาชีพอิสระ 7 

5 1 26 2 พนักงานวิสาหกิจ 5 

6 1 
43 4 

ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 

7 2 31 3 ลูกจ้าง 2 

8 2 40 3 ท าธุรกิจส่วนตัว 1 

9 2 60 5 ค้าขาย 6 



 

 

10 2 50 4 ค้าขาย 6 

11 2 42 4 อาจารย์ 7 

12 2 45 4 อาจารย์ 7 

13 2 27 2 นักวิชาการ 8 

14 2 26 2 นักวิชาการ 8 

15 2 23 2 รับราชการ 2 

16 2 28 2 ค้าขาย 6 

17 2 27 2 รับราชการ 8 

18 2 49 4 รับราชการ 4 

19 2 
46 4 

ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 1 

20 2 48 4 รับราชการ 4 

21 2 44 4 รับจ้าง 9 

22 2 43 4 รับจ้าง 9 

23 2 52 5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 

24 2 51 5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 

25 2 
46 4 

ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 1 

26 2 51 5 รับราชการ 4 

27 2 50 4 รับราชการ 4 

28 2 41 4 รับราชการ 4 

29 2 45 4 รับราชการ 4 

30 2 47 4 รับราชการ 4 

 
   ระดับความ   พึง

พอใจ 
 

เพศ 



 

 

    ร้อยละ 

5 0 0 

4 0 0 

3 0 0 

2 7 78 
1 2 22 

 
9 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ อายุน้อยกว่า 20 ป ี Code 1   0 

  อายุตั้งแต่ 20-30 ปี Code 2 
 

6 

  อายุตั้งแต่31-40 ปี Code 3 
 

4 

  อายุตั้งแต่41-50 ปี Code 4 
 

15 

  อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป Code 5 
 

5 

        30 

 
อาชีพ ผู้ประกอบการท่องเทีย่ว Code 1   7 

  ลูกจ้าง Code 2 
 

3 
  ธุรกิจส่วนตัว Code 3 

 
0 

  รับราชการ Code 4 
 

8 
  พนักงานวิสาหกิจ Code 5 

 
1 

  ค้าขาย Code 6 
 

3 
  อาจารย์ Code 7 

 
3 



 

 

  อาชีพอิสระ Code 8 
 

3 
  ผู้ประกอบการท่องเทีย่ว Code 9 

 
2 

        30 

 

ข้อเสนอแนะ 
             จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการท่องเท่ียววิถีนาสุขภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟ้ืนฟูเศรษฐูกิจและเครือข่ายมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีเส้นทางที่เน้นการปฏิบัติจริงในเชิงสุขภาพให้หลากหลายมากขึ้น โดยใช้กระบวนการทาง
การเกษตรและวิถีชีวิตของชาวนา 
 2. ผลิตภัณฑ์คุณภาพยังไม่เสถยีรคุณปรับปรุงให้มีมาตรฐานเพื่มขึ้น 
 3. วิทยากรชุมชนบางท่านที่ให้ความรู้ควรพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของเร่ืองราวให้ชดัเจนมาก
ขึ้น 
 4. เส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมควรมีให้เร่ืองหลากหลาย  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


