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สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ E-Book ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีความจริงเสริมให้กับชุมชนคูบัว 
จังหวัดราชบุรี เพ่ือสนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี ที่แสดงถึง
วัฒนธรรม อารยธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวไท-ยวน ให้กับต าบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ท า
ให้เกิดรายได้แก่ชุมชน อีกทั้งยังอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนของต าบลคูบัว เพ่ือเป็นมัคคุเทศก์
น้อยให้กับต าบลคูบัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับเยาวชน 
  รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการโดยผู้
ด าเนินงานหวังว่ารายงานผลการด าเนินงานนี้จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการต่อไป  
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บทท่ี 1  
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 

1.   ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

2.   ชื่อโครงการ : การส่งเสรมิศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี  
    โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ปีที่ 2 

 
 

3.   ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ :  

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
ระบุ ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทร อีเมล์ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ
ในโครงการ1 

เทคโนโลย/ี         
องค์ความรู้ที่

รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างาน
ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ2 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรณุ พรเจริญ  
ต าแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 084-6807894    
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th 

หัวหน้าโครงการ ออกแบบและรวบรวม
ข้อมูลของชุมชนคูบัว  

เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสื่อ
ความจริงเสริม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
ต าแหน่ง : รองคณบดฝี่ายวางแผน  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 02-6653777 ต่อ 6814   
E-mail : chantana.p@rmutp.ac.th  

ผู้ร่วมโครงการ สร้างและออกแบบอนิ
เมช่ัน e-book 

เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบสื่อ
มัลตมิีเดยีใน
รูปแบบอนิเมช่ัน 

3. นางสาวสุนารี   รชตรจุ 
ต าแหน่ง : รองคณบดฝี่ายบริหาร  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 080-2330578   
E-mail : sunaree.c@rmutp.ac.th  

ผู้ร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานกับ
ผู้น าชุมชนคูบัว   

เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาการโน้มน้าว 
และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสริิ วิชิรานนท์  
ต าแหน่ง : รองคณบดฝี่ายบริหาร  
คณะศลิปศาสตร์  

ผู้ร่วมโครงการ ติดต่อประสานงานกับ
ชาวบ้านชุมชนคูบัว

เชี่ยวชาญด้านการ
ถอดบทเรียนชุมชน  
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ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
ระบุ ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทร อีเมล์ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ
ในโครงการ1 

เทคโนโลย/ี         
องค์ความรู้ที่

รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างาน
ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ2 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทร. 081-9889558    
E-mail : songsiri.w@rmutp.ac.th  

เรื่องการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

การท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

 
4. ที่มาของโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ 

 เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา ระบุหมายเลขค าปรึกษาจากระบบ CMO :  
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการที่เสนอโครงการ  
 ผู้เสนอความต้องการเป็นสมาชิก อสวท. ระบุหมายเลขสมาชิกอสวท............. 
 เป็นความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ     ระบุช่ือสมาชิกที่เสนอโครงการ......................... 

หมายเลขสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน........................ 
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(ศวภ.) 
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น  
           ระบุแหล่งทุน.................................................................ปีท่ีด าเนินการ    
 เป็นความต้องการที่มีผลงานวิจัยรองรับ 

ช่ือโครงการวิจัย          
           ระบุแหล่งทุน.     ปีท่ีด าเนินการ   
  แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบดว้ย 

 

5.หลักการและเหตุผล  : 
ชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองโบราณ แหล่งหัตถกรรม

ผ้าตีนจก นานกว่า 200 ปี ซึ่งมาจากชาวไทยเชื้อสายโยนกเชียงแสน (ชาวล้านนา) ที่ได้ อพยพ
ครัวเรือนหนีการรุกรานของกองทัพพม่า โดยติดตามกองทัพหลวงภายใต้การบัญชาการของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ จังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน แต่
ยังคงมีชาวไท-ยวน ในต าบลคูบัวและต าบลดอนแร่ที่ยังสืบสานประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ ของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดแบบค าเมือง หรือแม้แต่ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมทางด้านหัตถกรรม โดยเฉพาะการทอผ้าซิ่นลายตีนจกซึ่งเป็นลวดลายที่มีความสวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สีสันสวยสดใสในทุกเส้นไหมที่น ามาถักทอ สามารถน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่ง
กายได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านคูบัวยังร่วมกันสร้างศูนย์สาธิตและจ าหน่ายผ้าจก
ขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิต ตั้งแต่การปั่นด้ายที่ใช้ทอ ไปจนกระทั่ง
การทอ การเก็บลาย อีกทั้งยังได้มีการสร้างจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ลูกหลานหันกลับมาเหลียวแลดูแลงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไท-
ยวน พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า 

การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอารยธรรมแบบล้านนาในเขตพ้ืนที่ภาคกลางได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
และมีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของชาวไท-ยวน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเสริม เช่น กาดวิถีชุมชนคูบัว การจัดกิจกรรม
ตลาดต้องชม และการจัดประเพณีเสริม รวมทั้งมีการแสดงแสงสีเพ่ิมด้วย เพ่ือเป็นการดึงดูด
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นักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด กิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้หันมาสนใจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับอารยธรรมล้านนาให้มากที่สุด 

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาท่องเที่ยวในกาดวิถีชุมชนคูบัวเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งเป็นลักษณะไป-กลับ แบบ One Day Trip เพราะชุมชนคูบัวมีการเดินทางที่สะดวกและไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร จึงท าให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนคูบัวต่อเดือนประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนร้านค้าที่มีอยู่ภายในกาด จ านวน 94 ร้าน แต่ละร้านมีรายได้ประมาณเดือนละ 
10,640 บาท ดังนั้นหากกาดวิถีชุมชนคูบัวมีกิจกรรมเพ่ิมเติมให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น จะท าให้เกิด
รายได้เข้าสู่ชุมชนคูบัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิเช่น มีมัคคุเทศก์พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
ชุมชนคูบัวที่มีอยู่ เช่น ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าซิ่นตีนจก จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ศูนย์การเรยีนรู้
การสานตะกร้า ลานสาธิตกิจกรรมขนมพ้ืนบ้าน ลานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้ชุมชนเกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด  

การด าเนินงานปี 2562 ได้มีการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดย
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมที่
พัฒนาขึ้น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในกาดวิถีชุมชนคูบัว อาทิเช่น โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ประวัติวัดโขลงสุวรรณคีรี ลานกิจกรรมวัฒนธรรม นิทรรศการร าลึก “พอเพียงตามรอย
พ่อ” จุดบอกเล่าเรื่องราวกาด การทอผ้าซิ่นตีนจก เป็นต้น ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับสามารถสแกน 
QR Code แล้วส่องกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือจะพบวิดีโอแสดงประวัติต่าง ๆ เมื่อน าไปประชาสัมพันธ์
ยังแม่ค้าในตลาดเพ่ือให้มอบให้นักท่องเที่ยวที่มา เพ่ือน ากลับไปให้เพ่ือน ญาติพ่ีน้องต่าง ๆ เข้ามา
เที่ยวในกาดวิถีชุมชนคูบัวต่อไป  

อย่างไรก็ตาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทส าคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกจาก
สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารส าหรับการเผยแพร่บนระบบเครือข่ายได้แล้ว ยังสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่าย สร้างแรง
ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับความเป็นจริงได้ ด้วยเหตุนี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งที่ผสมผสานความเป็นจริง (Real world) เข้ากับโลกเสมือน 
(Virtual world) คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้า
ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น กล้องวิดีโอ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืน ๆ โดยภาพเสมือน
จริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ใช้ได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ 
หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติหรือสื่อดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในโลกเสมือน 
ไปบนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกความเป็นจริง (ผ่านกล้องหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น แว่นตา แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือได้)  

การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จึงมีความส าคัญอย่างมากในการถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเข้าใจได้
ง่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้รับชม เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง  ๆ ให้มีความ
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แพร่หลาย และบอกข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย โดยการผสมผสาน
เทคโนโลยีการสร้างภาพความจริงเสริมผ่านสื่อที่มีการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยสร้างความ
เข้าใจได้ชัดเจนและท าให้จินตนาการเป็นจริงได้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองผ่านหน้าจอแสดงผลใน
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สร้างแบบจ าลอง 3 มิติที่
สามารถชมได้ 360 องศา เพ่ือดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อ
ดิจิทัลเสมือนจริง ที่ปรากฏออกมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ของการท่องเที่ยวนั้น  ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
น่าสนใจและลดข้อจ ากัดในการรับรู้  โครงการนี้จึงถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างสูงสุด และมุ่งเน้นในการ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกตัดสินใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
6. วัตถุประสงค์  : 

1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ E-Book 
ผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)  

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกด์้านการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี 
7.กลุ่มเป้าหมาย  : 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน ประกอบไปด้วย  
1. ผู้ประกอบการชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน 
2. เยาวชนของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน  

ติดต่อประสานงานกับ คุณตรีพล  อารมชื่น (ก านัน) โทร. 091-118-2599 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน : 

ระยะเวลาตลอด 3 ปี 1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2564 
โครงการนี้ ปีที่ 2 เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563 

9. ห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน.(Infographics):  
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10. แผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม 
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11. การด าเนินโครงการ  : 
 11.1 เทคโนโลยีและวิธีด าเนินงาน 
   

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน 
วทน. 

ชื่อวิทยากร/ทีมงาน กระบวนการ
ถ่ายทอด1 

จ านวนชั่วโมง 

การใช้สื่อ E-book ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนคูบัว โดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริม 

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พร
เจริญ และทีม
วิทยากร   

การบรรยาย สาธิต 
และ Workshop 

8 

การอบรมมัคคุเทศก์แนะน า
การท่องเที่ยวของชุมชนในแต่
ละศูนย์การเรียนรู้ 

ดร.วุฒิชัย ชัยฤกษ์ 
และทีมวิทยากร 

การบรรยาย และ
สาธิต  

16 

 

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว 
จังหวัดราชบุรี ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยาย คู่มือการใช้ E-book 
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นต้น 

การทดสอบการได้รับความรู้ก่อนและหลัง แผนการติดตาม ให้ค าปรึกษา และการ
ติดตามประเมินผลภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้แบบทดสอบของคลินิกเทคโนโลยี 

11.2 แผนการด าเนินงาน (ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 11.1) 
** ปีท่ีด าเนินการ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 ** 

กิจกรรม 
2562 2563 

รวม 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. 

แผนเงิน ปีที่ 2 
1. ติดต่อ/ประสานงานกับ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

            6,000 

2. พัฒนาสื่อ E-Book และ
ติดต่อสถานที่กลุ่มเป้าหมาย 

            3,000 

3.จัดเตรียมเอกสาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

            91,500 

4. ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และมัคคุเทศก์ 

            103,500 

5.ติดตามและประเมินผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

            6,000 

ผลงาน;  
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
จ านวน 60 คน 
- ชุมชนแม่ค้า จ านวน 40 คน 
- ชุมชนมัคคุเทศก์ จ านวน 20 
คน 

พัฒนาสื่อ E-Book 
และติดตอ่ประสานงาน 

อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการถา่ยทอด

เทคโนโลยี 

ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ

มัคคุเทศก์  

ติดตามและ
ประเมินผลการ

น าไปใช้ประโยชน ์

210,000 
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12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 60 60 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับโดยใช้เทคโนโลยี AR  
ปีท่ีถ่ายทอด  1 
    2.2 สื่อประชาสัมพันธ์ E-Book โดยใช้เทคโนโลยี AR  
ปีท่ีถ่ายทอด  2 
    2.3 เทคโนโลยีแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยวของวิถีชุมชนคูบัว  
ปีท่ีถ่ายทอด  3 

เรื่อง 1 1 1 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
     3.1 สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 
     3.2 สื่อประชาสัมพันธ์ E-Book 

 3.3 Application เส้นทางการท่องเที่ยว 

ผลิตภณัฑ ์  
1 

 
 
1 

 
 
 
1 

4. จ านวนผู้รับบริการที่สามารถเป็นวิทยากรในแต่ละเทคโนโลยี คน - 5 10 

5. ประมาณการผู้รับบริการที่น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ คน 45 55 55 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 90 90 

7. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น บาทต่อ 3,000 5,000 7,000 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

• เศรษฐกิจ   
- กรณี เพ่ิมรายได้ 

ร้อยละ 80 ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าสื่อประชาสัมพันธ์ E-Book ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพ่ือดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติเนื้อหาสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ
สื่อดิจิทัลเสมือนจริง เพ่ิมความน่าสนใจ และมุ่งเน้นในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวใน
การเลือกตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิด
รายได ้ดังนี้ 

1. จากการขายสินค้าภายในกาดวิถีชุมชนคูบัวเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือนต่อ
ร้านค้า คิดเป็นมูลค่า 720,000 บาท/ปี (5,000 บาท x 12 วัน x 12 เดือน) (กาดเปิดเฉพาะ
วันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์) 

2. จากการค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ จ านวน 300 บาทต่อครั้ง คิดเป็นมูลค่า 86,400 บาท/ปี 
(300 บาท x 12 วัน x 12 เดือน x 2 ครั้ง) (1 วัน สามารถให้บริการมัคคุเทศก์ได้ 2 ครั้ง)      

3. จากการรถรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชน จ านวน 150 บาทต่อ
ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 43,200 บาท/ปี (150 บาท x 12 วัน x 12 เดือน x 2 ครั้ง) (1 วัน 
สามารถให้บริการรถรับส่งไป-กลับได้ 2 ครั้ง)     
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• สังคม   
  ท าให้เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐานของเยาวชนในชุมชน เพราะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ที่สามารถมองเห็นได้เสมือนจริง ท าให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ภายในชุมชน สิ่งส าคัญที่สุดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม
วัฒนธรรมต าบลคูบัว ชมวิถีชีวิตของชุมชน สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นในแง่ของรายได้ 
เกิดการเข้มแข็งของชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

• สิ่งแวดล้อม   
  ท าให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอารยธรรมแบบล้านนาในเขตพ้ืนที่กลาง ชุมชนคูบัว 
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณของชาวไทยเชื้อสายโยนกเชียงแสน 
เพ่ือท าให้เกิดการดึงดูดและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและอารยธรรมแบบ
ล้านนาให้คงอยู่ต่อไป 
14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน 

(ค าอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนิน
โครงการทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทาง
ราชการ) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 210,000 บาท 

กิจกรรม รายการ 
ระยะเวลา
ต่อคร้ัง 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

หน่วยละ
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

การติดต่อ/ประสานงาน
กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทางติดต่อ/
ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง 2 วัน 2,000 4,000 

2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับการ
เดินทางติดต่อ/ประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง 2 วัน 1,000 2,000 

การติดต่อและจัดเตรียม
สถานท่ีในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทางติดต่อและ
จัดเตรียมสถานท่ีการอบรม 

1 ครั้ง 1 วัน 2,000 2,000 

2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการ
เดินทางติดต่อและจดัเตรียม
สถานท่ีการอบรม 

1 ครั้ง 1 วัน 1,000 1,000 

การจัดเตรียมเอกสาร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
  
  
  

1. ค่าผลิตสรา้งสื่อ E-book AR 
ส าหรับการอบรม 

 
  35,000 35,000 

2. ค่าถ่ายเอกสารตลอดโครงการ 
  

5,000 5,000 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
  

15,000 15,000 

4. ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
  

30,000 30,000 

5. ค่าจัดท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการอบรม 

 
50 ชุด 100 5,000 
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กิจกรรม รายการ 
ระยะเวลา
ต่อคร้ัง 

ปริมาณ 
(หน่วย) 

หน่วยละ
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

6. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
1 ผืน 1,500 1,500 

การด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
  

1. ค่าตอบแทนทีมวิทยากร
ภายใน   

4 คน 16 ชม. 600 38,400 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับการอบรม (รวมทีม
วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 
10 คน) 

6 มื้อ 60 คน 35 12,600 

  3. ค่าอาหารกลางวันส าหรับการ
อบรม (รวมทีมวิทยากรและ
คณะท างาน   จ านวน 10 คน) 

3 มื้อ 60 คน 100 18,000 

  4. ค่าท่ีพักส าหรับทีมวิทยากร
และคณะท างาน  

3 คืน 10 คน 750 22,500 

  5. ค่า Taxi (ไป-กลับ) ส าหรับทีม
วิทยากรและคณะท างาน 

 
10 คน 400 4,000 

  6. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทางฝึกอบรม 

1 ครั้ง 2 วัน 2,000 4,000 

  7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการ
เดินทางฝึกอบรม 

1 ครั้ง 2 วัน 1,000 2,000 

  8. ค่าเบี้ยเลีย้งการเดินทาง
ล่วงหน้าก่อนอบรมส าหรับทีม
วิทยากรและคณะท างาน 

1 ครั้ง 10 คน 200 2,000 

การติดตามและ
ประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
  

1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ส าหรับการเดินทางติดตามและ
ประเมินผลการถ่ายทอด
เทคโนโลยีกับกลุม่เป้าหมาย 

1 ครั้ง 2 วัน 2,000 4,000 

2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับการ
เดินติดตามและประเมินผลการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1 ครั้ง 2 วัน 1,000 2,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 210,000 บาท 

*ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
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15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด 
สามารถส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้
ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการด าเนินงานฯ ทุกประการ 
 

 
 
 



บทท่ี 2  
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสริม ปีที่ 2 คณะผู้ด าเนินการมีข้ันตอนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1.1 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ    

1.2 ผศ.ดร.ฉันทนา   ปาปัดถา   
1.3 นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล   

 1.4 นางสาวใบเฟิร์น   วงษ์บัวงาม   
1.5 ดร.ชัยวุฒิ    ชัยฤกษ์    
1.6 ดร.วารินี     วีระสินธุ์    

 1.7 นางสาวเพ็ญนภา  โอเต็ง    
 1.8 นางสาวญาสุมินทร์  ศรีบุญเรือง    
 1.9 นางสาวสุวิมล  ทิพาศรี    
 1.10 นายศิวะณัฐ  นาใจแก้ว   
 
2. รายนามวิทยากรในโครงการ 
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ  
 2.2 ดร.ชัยวุฒิ    ชัยฤกษ์  
 2.3 ดร.วารินี     วีระสินธุ์  
 2.4 นางสาวใบเฟิร์น   วงษ์บัวงาม   

2.5 นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล  
 

3. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
  1. องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด 
   1.1 การใช้สื่อ E-book ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนคูบัว โดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม 
   1.2 การอบรมมัคคุเทศก์แนะน าการท่องเที่ยวของชุมชนในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ 
 2. วิธีการถ่ายทอด 
   2.1 หัวข้อความรู้ที่จะให้โดยการบรรยายเชิงปฏิบัติการและการสาธิต  
   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัด
ราชบุรี ด้วยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ปีที่ 2 มีหัวข้อความรู้ที่ใช้ลักษณะการบรรยาย การสาธิต 
และ Workshop ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 หัวข้อความรู้และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ล าดับ หัวข้อความรู้ วิธีการถ่ายทอด 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการของชุมชนคูบัว 
1 การเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี

ความจริงเสริม  เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในยุค 
4.0 

การบรรยาย สาธิต และ 
Workshop 

2 การเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสริม  เรื่อง วิธีการ Upload บรรยากาศ การค้า
ขายภายในกาดวิถีชุมชนคูบัว ลงใน Facebook 

การบรรยาย สาธิต และ 
Workshop 

3 การเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสริม  เรื่อง ขั้นตอนการใช ้E-BooK 

การบรรยาย สาธิต และ 
Workshop 

 กลุ่มที่ 2 เยาวชนของชุมชนคูบัว   
1 รู้จักกับงานมัคคุเทศก์,คุณสมบัติของมัคคุเทศก์,เทคนิค

การน าเที่ยว 
การบรรยาย และ Workshop 

2 ทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชนคูบัว,การปฐมพยาบาล
และการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว,ฝึกปฏิบัติ
น าเที่ยว 

การบรรยาย และ Workshop 

 
2.2 ระยะเวลาและสถานทีก่ารถ่ายทอดเทคโนโลยี  
จ านวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563  
สถานที่ ณ วัดสุวรรณโขงคีรี จังหวัดราชบุรี 

 
 3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
   3.1 ผู้ประกอบการของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 30 คน   
   3.2 เยาวชนของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวน 
30 คน   
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4. รายชื่อผู้เข้ารับบริการ 
 ผู้เข้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม จ านวน 50 คน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

1 นางสาว สุชนิดา แก้วไทย 107 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 23 080-108-7055 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2 นาย ชนะ อ ามาตย์ 83 ม.8 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 70 086-674-0713 ค้าขาย 
3 นางสาว ธนภร นิธิถาวรดิลก 127 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 39 090-445-6193 แม่บ้าน 
4 นางสาว ญาณิศา บุญอินทร์ 97 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 46 092-9616865 ค้าขาย 
5 นาย อนุพันธ์ สินธุเจริญ 126 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 42 091-290-8819 รับจ้าง 
6 นาง ดารณี ด ารงค์สกุล 324 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 58 081-981-3615 ค้าขาย 
7 นางสาว นพวรรณ ศรีจันทร์เฟ๊อ   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 47 096-936-7423 แม่บ้าน 
8 นาง สุกัลยา พายแก้ว 45 ม.4 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 63 - ค้าขาย 
9 นาง ชุติมา ค าเมือง 50 ม.7 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 53 086-166-6941 ค้าขาย 
10 นาง วิมลนันท์ ศิรกิตติสิทธิ์ 13 ม.5 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 56 080-815-0968 ค้าขาย 
11 นางสาว ธิดาฉัตร อารมชื่น 24/1 ม.10 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 34 064-363-1623 แม่บ้าน 
12 นาง ชลธิชา แก้วมณี   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 45 - ไม่บอก 

13 นางสาว ธนัญชกร ศรีประภา 170/30 ม.9 ดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000 35 094-995-4686 
ไม่บอก 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

14 นาง องุ่น ตั้งสุขสันต์ 36 ม.3 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 62 099-353-3262 ค้าขาย 
15 นางสาว ส าเนียง ดวงแก้ว 69 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 53 061-953-2555 ค้าขาย 
16 นางสาว มณี บุญช่วย 33 ม.1 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140 52 061-953-2555 แม่บ้าน 
17 นางสาว กันยา ส าราญราช 69/3 ม.1 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 39 092-234-9422 ค้าขาย 
18 นาง เกวลี ทองจ ารัส 16/2 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 50 098-907-9820 ค้าขาย 
19 นาง สมบูรณ์ รักผกา 20 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 53 084-413-1577 ค้าขาย 
20 นาง ปื่น เชื้อสวัสดิ์ 20 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 68 - ค้าขาย 
21 นาย ธนสิทธิ ์ โชติอนันต์นิภาส  คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 45 089-961-6577 อ่ืน ๆ  
22 นางสาว รัชรียา นิ้มเจริญ 144/18 ม.1 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 46 083-548-2597 แม่บ้าน 
23 นางสาว วันวิศาข์ พานทอง 124/286 หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 41 063-536-2392 อ่ืน ๆ  
24 นางสาว วรรณภัสสร โรจนานิธิศักดิ์ 21 ม.3 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 31   ค้าขาย 
25 นาง อุทัยวรรณ ใจคว้าง 119 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 65 093-709-885 ค้าขาย 
26 นาย ณัฐวุฒิ เมฆฉาย 106 ม.3 โคกหม้อ เมือง ราชบุรี   38 081-944-2339 อ่ืน ๆ  

27 นาง มยุรา นันทกิจ 52 ม.1 
ห้วยยาง

โทน ปากท่อ ราชบุรี   55 089-819-6166 อ่ืน ๆ  
28 นาง ดวงมณี ชัยโชค 64/3 ม.6 คูบัง เมือง ราชบุรี 70000 43 084-635-2232 รับราชการ 
29 นาง ปัญยารัตน์ น้องสินธุ์   คูบัง เมือง ราชบุรี 70000 62 063-842-2574 เกษตรกร 



 

 

16 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

30 นาง กันธิชา ท้าวเวสสุวรรณ ์ 14 ม.6 คูบัง เมือง ราชบุรี 70000   098-524-4541 
พนักงานธุรกิจ
เอกชน 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มเยาวชนของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

31 นางสาว สิรวิชญ ์ พงษ์นิธิศบวร 197 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 16 084-387-3275 นักเรียน 
32 นาย อรุณ ชัยจันทร์ 122 ม.3 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 062-835-2952 นักเรียน 

33 นาย ธีรชัย สุขคโพธิ์ 25 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 14 064-996-4881 นักเรียน 

34 นางสาว วราทิพย์ เทียมสยาม 
โรงเรียนแค
ทรายวิทยา คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 082-545-1613 นักเรียน 

35 นาย กฤษฎา กลมเกลี้ยง 152 ม.15 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 064-943-7802 นักเรียน 

36 นางสาว ลดา แก้วต่อฟ้า 36 ม.5 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 096-739-5613 นักเรียน 
37 นางสาว นงค์นภัทร พรหมอินทร์ 87 ม.8 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 092-352-3497 นักเรียน 

38 นางสาว สุกัลยา มาสังข์ 5 ม.4 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 065-003-2360 นักเรียน 

39 ด.ญ. ณัชชา กล้าหาญ 8 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 14 092-316-8374 นักเรียน 

40 ด.ญ. ฐิติมา สวัสด ี 81 ม.3 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 14 062-442-4486 นักเรียน 

41 นางสาว ขวัญฤทัย รอดรักษา 54 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 096-801-9497 นักเรียน 



 

 

17 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มเยาวชนของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

42 ด.ญ. รักษณวลี อุ่นละม่อม 
โรงเรียนแค
ทรายวิทยา คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 061-151-3163 นักเรียน 

43 ด.ญ. อินธีวรา แสนสุดสวาท 
โรงเรียนแค
ทรายวิทยา คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 9 081-889-8251 นักเรียน 

44 ด.ญ. นวพร เอ่ียมทราย 
โรงเรียนแค
ทรายวิทยา คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 8   นักเรียน 

45 ด.ญ. เกียรติกมล กลิ่นนวล   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 13 063-852-4278 นักเรียน 

46 ด.ญ. ครีโม กลิ่นขจร 68/1 ม.6 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 14 094-772-4006 นักเรียน 

47 ด.ญ. กมลลักษณ์ ทัดสุวรรณ 92/2 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000     นักเรียน 

48 ด.ญ. ธัญญาพัชร ทองธรรมชาติ 28-ม.ค. คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 092-907-6411 นักเรียน 

49 ด.ญ. อารีรัตน์ น้ าจันทร์ 92/2 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12   นักเรียน 

50 ด.ญ. จีรนันท์ รวมญาต ิ 130 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 080-341-9917 นักเรียน 

51 ด.ญ. พรนภา ระย้าย้อย   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 11 098-359-7138 นักเรียน 

52 นาย คุนาวิน แย้มสิน   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 14 063-314-4915 นักเรียน 

53 ด.ญ. ปิยะวรรณ พระแก้ว   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 13 061-567-2025 นักเรียน 

54 ด.ช. ปิยวัฒน์ ศิร ิ   คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 093-426-2727 นักเรียน 

55 นาย โทน   122 ม.3 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 15 063-668-7676 นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาย ุ โทรศัพท์ อาชีพหลัก 

 กลุ่มเยาวชนของชุมชนคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

56 ด.ช. บวรศักดิ์ ตันติก าธน 71 ม.13 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 080-215-2216 นักเรียน 

57 ด.ญ. วิรสุดา พิบูลแถว 2 ม.7 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 13 099-426-8304 นักเรียน 

58 ด.ช. จักริน สงจันทร์ 78/2 ม.11 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 13 098-401-8989 นักเรียน 

59 ด.ญ. อัมพุชินี ศรีจันทร์เฟื้อ 35 ม.12 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 13   นักเรียน 

60 ด.ญ. อินธีวรา จันทรวิจิตร 99/1 ม.15 คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 12 081-884-8251 นักเรียน 

 



 
 

บทท่ี 3  
ผลการประเมิน 

 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
  จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม ปีที่ 2  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71 คิดเป็น 94.71%) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 
4.77)  รองลงมาได้แก่ วิทยากร/เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.73) และขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.63) ดังภาพแผนภูมิที่ 
3.1  
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม  ปีที่ 2 โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57 คิดเป็น 92.13%)  เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับมากไปน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ 
หลักสูตรมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.80) รองลงมาได้แก่ วิทยากร
ถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.77) และระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.58)  ดังภาพแผนภูมิที่ 3.2 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.28

4.52

4.77

4.58

4.45

4.80

4.57

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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3. ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเมื่อประเมิน
รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรายได้หลัก จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 26.67 และรายได้เสริม จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

60 
0 

100.00 
0.00 

รวม 60 100.00 
ประเมินรายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้หลัก 
รายได้เสริม 

16 
44 

26.67 
73.33 

รวม 60 100.00 
 
4. ผลการน าไปใช้ประโยชน์ประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถความรู้ไปใช้ประโยชน์ประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
3,000 บาท เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.33 ที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้รายได้ต่อเดือน 1,001 – 2,000 บาท  
รองลงมาได้แก่ รายได้ต่อเดือน 2,001 – 3,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 
รายได้ต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1,001 – 2,000 บาท 23 38.33 
2,001 – 3,000 บาท 22 36.67 
3,001 – 4,000 บาท 0 0.00 
4,001 – 5,000 บาท 11 18.33 
5,001 – 6,000 บาท 4 6.67 

เฉลี่ยต่อเดือน 3,000 บาท 
 
5. ผลการน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถความรู้ไปใช้ประโยชน์ไปลดรายจ่ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1,833.33 บาท เมื่อพิจารณารายได้ที่ลดลงเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.00 มีรายได้ลดลงเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 2,000 บาท รองลงมาได้แก่ รายได้ลดลงต่อ
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เดือน น้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ รายได้ลดลงต่อเดือน 3,001 
– 4,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 บาท 23 38.33 
1,001 – 2,000 บาท 29 48.33 
2,001 – 3,000 บาท 3 5.00 
3,001 – 4,000 บาท 5 8.34 

เฉลี่ยต่อเดือน 1,833.33 บาท 
 
6. ผลการน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่สามารถระบุเป็นจ านวนเงินได้ 
แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67   
 
7. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังกการอบรมภายใน 1 เดือน จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมาได้แก่ หลังการอบรมภายใน 3 เดือน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.00 และ หลังการอบรมทันที จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด 

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 16 26.67 
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 23 38.33 
หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 21 35.00 
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8. การน าความรู้ไปใช้ที่ไหน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 รองลงมาได้แก่ ใช้ในครอบครัว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 และใช้เมื่อมีโอกาส 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67  ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ผลการน าความรู้ไปใช้ที่ไหน 

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้ในครอบครัว 11 18.33 
ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 42 70.00 
ใช้ในที่ท างาน 0 0.00 
ใช้เมื่อมีโอกาส 7 11.67 

 
9. การน าความรู้ไปขยายผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น าความรู้ไปขยายผลลักษณะเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี /
เผยแพร่ต่อ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และให้บริการ/ค าปรึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ผลการน าความรู้ไปขยายผล 

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 24 40.00 
ให้บริการ/ค าปรึกษา 36 60.00 

 
10. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ (เทียบกับการลงทุนโครงการ) 
 ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น 8.53 เท่าของเงินลงทุน
โครงการ 
 
สูตรค านวณ  
ผลตอบแทนโครงการ (เท่า)    =     รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจ านวนคน(ท้ังโครงการ) x 12 เดือน 
 
        =     2,683 x 12   = 9.20 เท่า 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนโครงการต่อคน 

4,200 
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การค านวณรายได้แต่ละคนและต้นทุนโครงการต่อคน  

ที ่ รายการ 
เฉลี่ย 

(บาท/เดือน) 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นรายได ้
(บาท/เดือน) 

1 1,001 – 2,000 บาท 1,500 23                    34,500  
2 2,001 – 3,000 บาท 2,500 22                    55,000  
3 3,001 – 4,000 บาท 3,500 0                          -    
4 4,001 – 5,000 บาท 4,500 11                    49,500  
5 5,001 – 6,000 บาท 5,500 4                    22,000  
  รวม 60                   161,000  

  รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/เดือน)                      2,683  
  รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี)                    32,200  
  งบประมาณโครงการ                   210,000  
  ต้นทุนโครงการต่อคน                      3,500  
  ผลตอบแทนโครงการ (เท่า) 9.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  

1. แบบใบสมัคร 
2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
3. แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
5. เอกสารฝึกอบรม 
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