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ค าน า 
 

กิจกรรม “โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประจ าปี 2562 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และงบประมาณ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุระ ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระได้ด าเนินการจัดกิจกรรม      
เมือ่วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงาวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวในชุมชนต าบลคุระมีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน พบปะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันจะท าให้เกิดความอบอุ่น     
ในครอบครัวเพ่ิมขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน           
มีการบริหารจัดการอย่างพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  โดยด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ       
มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน         
การปฏิบัติงานตามแผน  การอบรมแบบฐานการเรียนรู้ walk rally กิจกรรมถอดบทเรียน การตั้งกรณีศึกษา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่มีต่อพ่อ แม่ และสมาชิกภายในครอบครัว ทั้งนี้  
ได้มีการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ผลการด าเนินงานครั้งนี้จะช่วยให้ครอบครัวเกิดความสัมพันธ์ที่ดี เป็นครอบครัวที่ไร้ความรุนแรง มีแนวทาง   
ในการแก้ไขปัญหารอบด้าน ส่งผลให้สมาชิกครอบครัวที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นต้นแบบทางสังคมและน าไป
ขยายผลต่อไป 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ คณะท างาน
และผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้โอกาส ส่งเสริม และให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ สมาชิกในครอบครัว แกนน า ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นต้นแบบและน าไปขยายผล เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 

 “ครอบครัว” เป็นสถาบันสังคมแรกท่ีมีความส าคัญที่สุด  เพราะเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาท
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม 
ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ ก าหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตนรวมทั้งการสร้างบรรทัดฐาน 
ทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ประกอบกับครอบครัวยังเป็นแหล่งให้
ความช่วยเหลือดูแลเยียวยา บ าบัดฟ้ืนฟู ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤติ ที่มากระทบต่อวิถี การด าเนิน
ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการพัฒนาคนและ
ประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเ รื่องความเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง มีระบบเครือญาติและสายใยผูกพันมาช้านาน อย่างไรก็ตาม บทบาทของสถาบันครอบครัว
เริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลง ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองที่มีมากขึ้น ส่งผลให้เกิด  ปัญหาสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง สมาชิกจากหลายครอบครัวต้องเดินทางไปหางานท าต่างพ้ืนที่ เนื่องจาก                    
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ท าให้มีผู้สูงอายุหลายครอบครัวใน
ชนบทที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานและถูกปล่อยให้อยู่กันตามล าพัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๕๕๗ หมวด ๓ มาตรา ๖๗ (๖) 
และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ครอบครัวในชุมชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคุระจึงบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลคุระ และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดท าโครงการ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ ภายใต้กิจกรรม “โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ขึ้น  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในชุมชนได้ท ากิจกรรม

ร่วมกับครอบครัว 
๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในครอบครัว 
๓. เพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ สมาชิก

ครอบครัวในชุมชน 
4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกครอบครัวและ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
5 . เพ่ือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง ครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ และผู้สูงอายุ                               

ในชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑. ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวในต าบลคุระ (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)  รวมจ านวน  60  คน  
     ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ /คณะท างาน ศพค. /วิทยากร  จ านวน  10  คน 

สถานที่จัดกิจกรรม  
ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

 

สถานที.่..  
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สานสายใยสามวัยในครอบครัว” โดยนายอ าเภอคุระบุรี ได้เล่าถึง

ประสบการณ์ชีวิตที่เก่ียวโยงกับสถานการณ์ของของครอบครัวไทยในปัจจุบัน 
2. การให้ความรู้เรื่อง “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข” โดยวิธีการให้ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม

ระดมความคิดแก้ปัญหา และบรรยายพร้อมน าเสนอถึงแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง    
รัชกาลที่ 9 และวิธีการน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันในครอบครัว 

3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ Walk rally “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประกอบด้วย 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้ 

ฐานที่ 1 ฐาน ห่อไข่ใส่กลอน (ปลูกจิตส านึกตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 
ฐานที่ 2 นกน้อย...คืนรัง (ปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ) 
ฐานที่ 3 รักใสๆ หัวใจสามดวง (สานสัมพันธ์รัก ลดช่องว่างระหว่างคนสามวัย) 
ฐานที่ 4 ครอบครัว ๓ พ. (เสริมสร้างจิตส านึกเรื่องความพอเพียง) 
ฐานที่ 5 รวมด้วย ช่วยกัน (เสริมสร้างพลังความสามัคคีในครอบครัว) 

     4. กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมุติสะท้อนสภาพชีวิตครอบครัวในปัจจุบัน 5 เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 ผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่ 
 เรื่องท่ี 2 สานสายใย 3 วัย ในครอบครัว 
 เรื่องท่ี 3 แก่คอย 
 เรื่องท่ี 4 กรณีศึกษา “เลี้ยงลูกยังไงให้ปลอดภัยจากยาเสพติด” 
 เรื่องท่ี 5 หนึ่งเดียว คือ แม่ 

5. กิจกรรมสานสายใยแห่งรัก...สู่ครอบครัว/ รับขวัญลูกหลาน 
       6. กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
     7. กิจกรรมการถอดบทเรียนและนันทนาการ 
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการฯ 
 9. มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและพิธีปิดโครงการ 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   
ระหว่างวันที่  ๗ – ๘ กันยายน  ๒๕๖2 

งบประมาณ 
 1. งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา            
ที่สนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ เป็นเงิน 38,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑.1 ค่าอาหาร จ านวน ๖๐ คน ๆ ละ 80 .- บาท/ ๔ มื้อ        เป็นเงิน  19,2๐๐.- บาท 
      (อาหารกลางวัน เย็น เช้า และกลางวัน) 

1.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน ๖๐  คน ๆ ละ ๓5.- บาท/ ๓ มื้อ        เป็นเงิน  6,3๐๐.-  บาท 
1.๓ ค่าตอบวิทยากร (บรรยาย/กลุ่ม)           เป็นเงิน  3,0๐๐.-  บาท 
1.๔ ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม walk Rally จ านวน ๕๐ ชุด ๆ ละ ๘๐.- บาท     เป็นเงิน  ๔,๐๐๐.-  บาท 
1.๕ ค่าป้ายประชาสมัพันธ ์           เป็นเงิน     5๐๐.-  บาท 
1.๖ ค่าพาหนะเดินทางผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๕๐ คน ๆ ละ ๑0๐.- บาท   เป็นเงิน  5,0๐๐.- บาท 

                      รวมเป็นเงิน   38,000.-   บาท 

ในกรณี... 
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ในกรณีที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (ด้านกองทุนสวัสดิการสังคม) มูลนิธิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ 
       ๑. การสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน........74,000.-.........บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 ค่าที่พักจ านวน 35 ห้องๆ ละ 1,200 บาท (พักห้องละ 2 คน)  เป็นเงิน 42,000.-  บาท 
 1.2 ค่าอาหาร  3 มื้อ (กลางวัน 2 มือ้ และ เย็น 1 มื้อ )    เป็นเงิน   22,800.-  บาท 

 1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 มื้อ         เป็นเงิน    4,200.-   บาท 
 1.4 ค่าเช่าสถานที่      เป็นเงิน    5,000.-   บาท 

        รวมเป็นเงิน   74,000.-   บาท 

    หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ 
 

       2. การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  (โปรดระบุ) 
     - เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนต าบลคุระ 
     - ได้รับการสนับสนุนเสื้อในการจัดกิจกรรมค่าย จาก โชควัลลภา จ ากัด อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา โดย คุณป้าวัลลภา  ธีระสานต์ จ านวน 6,000.-บาท  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน โดยมีเด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 72 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๑. เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
๒. เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในครอบครัวเกิดจิตส านึกและมีความคุ้นเคยให้กับต่อสมาชิกในครอบครัว 
๓. เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ สมาชิกครอบครัวในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง และมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน 
4. สมาชิกครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิต 
5. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในชุมชน โดยบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ทีเ่กี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  ในการกิจกรรมโครงการลักษณะนี้ ควรจัดกิจกรรมแบบองค์รวมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ระดับต าบล อ าเภอ หรือ จังหวัด  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ความหลากหลายของ
แต่ละชุมชน สามารถน ามาปรับเปลี่ยน หรือ แชร์ประสบการณ์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แผนในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินโครงการในอนาคต 
 เมื่อโครงการเสร็จ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ จะด าเนินการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เด็ก เยาวชนและสตรี  โดยจะต้องขอรับการสนับสนุน               
ด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลคุระให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและขยายกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายขึ้น  
 



บทท่ี  2   
วิธีด าเนินโครงการ 

สภาพทั่วไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 120/43 หมู่ที่ 1 ต าบลคุระ อ าเภอ                  
คุระบุรี จังหวัดพังงา  
 

ที่ตั้งและอาณาเขต  
       องค์การบริหารส่วนต าบลคุระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอคุระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 194,935 ไร่ 
หรือ 311.896 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา ประมาณ 124 กิโลเมตร  
 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี
พ้ืนที่มีจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  12 หมู่บ้าน และจ านวนครอบครัวในต าบลทั้งสิ้น  4,520 ครอบครัว 
รายละเอียด ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนา  มีจ านวนครอบครัว     336 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 2 บ้านกลาง  มีจ านวนครอบครัว     330 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 3 หินลาด  มีจ านวนครอบครัว  1,382 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม  มีจ านวนครอบครัว     418 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางด า  มีจ านวนครอบครัว     133 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์ มีจ านวนครอบครัว     342 ครอบครัว 
 หมู่ที ่7 บ้านบางซอย  มีจ านวนครอบครัว     306 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ  มีจ านวนครอบครัว     153 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 9 บ้านบางหว้า  มีจ านวนครอบครัว     318 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 10 บ้านบางหละ  มีจ านวนครอบครัว     367 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 11 บ้านแสงธรรม  มีจ านวนครอบครัว     188 ครอบครัว 
 หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่  มีจ านวนครอบครัว     245 ครอบครัว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคุระบุรี ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลคุระ ตามค าสั่งเลขที่ 152/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลงวันที่  20 
มีนาคม 2561 จ านวน 22 คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ภาคผนวก ก) 

แผนการด าเนินโครงการ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการ / คณะท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

โดยการแต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ และความต้องการของครอบครัวในชุมชนระดับ

ท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชน 
3. ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. จัดหางบประมาณและขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

ประสาน... 
 



-5- 

5. ประสานกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ในการรองรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือน ามาด าเนินโครงการให้เป็นโครงการในลักษณะต่อเนื่อง หรือการขยายผลกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป 

6. การจัดท าแบบประเมินผลโครงการเพ่ือวัดระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร 

7. น าผลการประเมินโครงการมาท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนางานในครั้งต่อไป 

8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
9. การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ และรายงานยังส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ต่อไป 
 

การประชาสัมพันธ์ 
 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน บุคคลไปยังบุคคล  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์หน่วยงาน (www.kura.go.th)  

วิทยากร 
 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ครอบครัว
พอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข” และ วิทยากรกลุ่มฐานการเรียนรู้ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” 
จากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลคุระ และทีมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคุระ  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ภาคผนวก ก) 

เอกสารในการด าเนินโครงการ 
 ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการ “ค่ายครอบครัวสุขสันต์ ร่วมใจกันท าความดี” ประจ าปี 
2562 ประกอบด้วย  ใบสมัคร แบบประเมินผลโครงการ เอกสารการลงทะเบียน เอกสารการถอดบทเรียน  
แบบสรุปผลการด าเนินโครงการฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ภาคผนวก ก) 

ก าหนดการ 
 การจัดกิจกรรมโครงการ “โครงการสานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประจ าปี 2562
ระหว่างวันที่  7 -8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต าบลล าแก่น           
อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ก็มีการละลายพฤติกรรมแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมในการท ากิจกรรมตามก าหนดการที่วางไว้ โดยมีกิจกรรมหลักเป็นการรับฟังการ
บรรยาย หัวข้อ “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ walk rally “สานสายใย
สามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” 5 ฐาน และกิจกรรมภาคกลางคืน สานสายใยแห่งรัก…สู่ครอบครัว สามารถ
สรุปได้ ดังนี้  

กิจกรรมบรรยาย “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข”  
กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข” ได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านหินลาด นางสาวจิรภิญญา  เกียรติภริพัฒน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประวัติของท่านพอสังเขป มีดังนี้ 

ประวัติ... 

 

http://www.kura.go.th/
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ประวัติส่วนตัววิทยากร 
 ชื่อ นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์  

ภูมิล าเนาเดิม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหินลาด หมู่ 3 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏภูเก็ต  
ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปัจจุบัน : ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ผลงานที่ได้รับ 
 รางวัลรางวัล“ หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558 

รางวัล“ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจ าปี 2558  
รางวัล "ครูดีที่ควรยกย่อง” ประจ าปี 2559 

กิจกรรมบรรยาย “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข”  แบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
ช่วงแรก มีการแจกกระดาษให้กลุ่มละ 15 แผ่น ภายในเวลา 10 นาที ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใช้วิธีการ

ใดก็ได้ ต่อกระดาษให้สูงที่สุด กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความ
ตื่นตัวและเกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่ม กิจกรรมดังกล่าว เป็นโมเดลที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความพอเพียง
ในการใช้ชีวิต เปรียบได้กับทรัพยากรที่เราอยู่จ านวนหนึ่ง เราจะต้องน าทรัพยากรนั้นมาบริหารหรือจัดการ
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด  

ช่วงที่ 2 เป็นการรับฟังบรรยายหัวข้อ “ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างพอดีก็มีสุข” โดยวิทยากรได้
บรรยายและน าเสนอถึงแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และวิธีการน ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันในครอบครัว สามารถสรุปได้พอสังเขป ดังนี้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ 

3 ห่วง (ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว) 
•  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
 •  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า  
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  

 •  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล 

2 เงื่อนไข (ความรู้ และ คุณธรรม) 
  •  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องรอบด้าน   

ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เหล่ านั้ นมาพิจารณาให้ เชื่ อมโยงกัน  เ พ่ือประกอบการวางแผน                    
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 
 

เงื่อนไข... 
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 •  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

4 มิติ (ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม) 
 •  แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัตถุ 

 ปลูกฝังการประหยัด สร้างสมการออม   
 ปลูกฝังให้รู้จักค่าของเงิน ใช้เงินอย่างมีเหตุผล  
 ปลูกฝังให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ช่วยกันปิดน้ าหรือปิดไฟที่ไม่ได้ใช้   
 ปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

 • แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสังคม 
 ปลูกฝังให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   
 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีจิตส านึกที่ดีงามตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เช่น 

 กิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 กิจกรรมสร้างความสามัคคี 
 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน  ฯลฯ  

• แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบ 
 ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด  ฯลฯ 

 •  แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัฒนธรรม 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
 ถ่ายถอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย จากรุ่นสู่รุ่น ฯลฯ 

การน าหลักความพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว 

10 วิธี สู่ ครอบครัวพอเพียง... 
1. มีความพอประมาณ เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการสร้างเศรษฐกิจอย่างพอเพียง ถ้าคนเรารู้จักพอ   

ในความต้องการของตน ความโลภก็จะเริ่มน้อยลง พอประมาณจึงแปลได้ว่า ความพอดี ไม่มากไปหรือน้อยเกินไป
จนสุดโต่ง และที่ส าคัญคือต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

2. รู้จักเหตุและผล การมีเหตุผลทุกการตัดสินใจ ทุกการลงทุน ทุกการกระท าต้องค านึงถึงเหตุปัจจัย 
ที่เกี่ยวข้อง และผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และถ้าเราสร้างการมีเหตุและผลให้ติดตัวแล้ว ต่อไปถ้าเราจะ
หยิบเงินจากกระเป๋า ความยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดตามมาเป็นอัตโนมัติในทันที 

3. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ชีวิต การเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยใช้
ความรู้กับ คุณธรรม ความรู้คือการรอบรู้รอบคอบ รู้จักน าเทคโนโลยีต่างๆมาวางแผนและปฏิบัติ ส่วนคุณธรรม
คือความอดทน ความเพียร และความซื่อสัตย์ ซึ่งทั้งหมดจะน าไปสู่การเกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต 

 

เพ่ิมรายได้... 

 



-8- 

4. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หลักการนี้ถือเป็นพ้ืนฐานของการออมเลยก็ว่าได้ ส าหรับการเพ่ิมรายได้นั้น
เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกอย่างต้องมีการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น       
การลงทุนค้าขาย การหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ บางครั้งก็ต้องลงทุนลงแรง เช่น การหาความรู้เพ่ิมเติม        
เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมเงินเดือน หรือหาโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ส่วนการลดรายจ่ายต้องเริ่มที่รายการ
รายจ่ายในชีวิต ประจ าวัน และให้ล าดับความส าคัญ จากนั้นลดทอนสิ่งที่ไม่จ าเป็นจนเหลือแต่สิ่งที่จ าเป็น     
ต่อการด ารงชีวิตจริงๆ 

5. ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ เราต้องรู้จักเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ที่ส าคัญคือต้องฉลาดคิดก่อน    
ก่อหนี้ เช่น ถ้าคิดจะก่อหนี้เงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ควรให้มีภาระการผ่อนช าระเกิน  30% ของรายได้
ครอบครัว และถ้าจะกู้เพ่ือซื้อรถยนต์ก็ไม่ควรให้มีรายการผ่อนช าระเกิน  15% ของรายได้ครอบครัวเช่นกัน 
ส่วนฉลาดใช้คือ การรักษาสิ่งของต่างๆให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งานได้นานๆ รวมถึงประหยัด
ค่าใช้จ่าย จ าพวกค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ด้วย 

6. พอเพียงด้วยวิถีพุทธ เราต้องสร้างวินัยให้ตนเอง และสร้างชุมชนเล็กๆอย่างครอบครัวให้กลายเป็น
ชุมชนที่พอเพียงเสียก่อน โดยหัวใจหลักคือการพ่ึงพาตนเอง รู้จักคุ้นค่าของธรรมชาติและรู้จักใช้สิ่งที่ธรรมชาติ
ให้มา ให้เป็นประโยชน์ที่สุด และต้องไม่ลืมที่จะ ลด ละ เลิก อบายมุข 

7. จดทุกครั้งเม่ือจ่าย การจดคือหลักง่ายๆในการบริหารเงิน หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการเฝ้าติดตาม
รายจ่าย พร้อมทั้งบริหารการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับชีวิตจริง ซึ่งบัญชีรายรับรายจ่ายเหล่านี้จะเป็นหลักฐานชั้นดี
ในการเตือนตัวเองว่าในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จ าเป็น และไม่จ าเป็น และได้ลดทอนรายจ่ายใน
ส่วนที่ไม่จ าเป็นนั้นออกไป 

8. เทคนิคให้มีเงินออม การออมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะก าหนดเป้าหมาย
การเก็บออมว่า ในแต่ละเดือน แต่ละปี จะมีเงินออมเท่าไหร่ จากนั้นก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละวัน  
แต่ละเดือน และเม่ือไหร่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้ว จึงประหยัดรายจ่ายด้วยการจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย
การใช้จ่าย เพ่ือให้มีเงินเหลือมากขึ้น และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรก่อหนี้ โดยไม่จ าเป็น และเกินก าลัง ซึ่งไม่ได้แปลว่า
มีหนี้ไม่ได้ แต่ให้เตือนตัวเองเสมอว่าหนี้มีได้ แต่ต้องไม่เกินก าลัง และต้องช าระคืนให้หมดโดยเร็ว 

9. ฉลาดใช้ชีวิต การฉลาดใช้ชีวิต ไม่ได้แปลว่าการฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดออม และฉลาดหาเงิน
เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ต้องร่ ารวยเป็นเศรษฐี แต่ก็ไม่ได้อดอยากจน
ต้องเบียดเบียนตนเอง และก็ไม่ใช่ว่าอยากได้จนต้องเบียดเบียนคนอ่ืนนั่นเอง 

10. ยุทธการหมายเลข 10 เป็นยุทธการส าหรับคนที่มักจะอดใจไม่ได้เมื่อได้เงินมา โดยการออมแบบ
เลข 10 มี 2 แบบคือ การออมเงินแบบลบ 10 มีวิธีการคือ เมื่อเราหาเงินมาได้เท่าไหร่ให้หักไว้เป็นเงินออม 
ก่อนที่จะเอาไปใช้จ่ายทันที 10% ของเงินที่หามาได้ เช่น รับเงินเดือน 8000 ก็หักไว้เป็นเงินออมก่อน
เลย 800 บาท การออมเงินแบบนี้เหมาะส าหรับคนที่มีวินัยทางการเงินค่อนข้างดี ส่วนอีกแบบคือการออมเงิน
แบบบวก  10  หมายถึงถ้า เราใช้ เงินไปเท่าไหร่  ต้องเก็บเงินเ พ่ิมให้ ได้  10%  ของเงินที่ ใช้ ไป เช่น                  
ซื้อของ 2,000 บาท ก็ต้องออมเงินเพ่ิม 200 บาทไปพร้อมๆกันวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีนิสัยชอบจับจ่ายใช้สอย
เพราะจะช่วยเตือนความจ าให้เราเก็บเงินทุกครั้ง 

 
 

กิจกรรม... 
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กิจกรรม ผูกสัมพันธ์สานสายใย สามวัยในครอบครัว (เขียนความในใจท่ีอยากบอกกับคนในครอบครัว)  
ความในใจ...ของวัยเด็ก 
ต้องการความรักความอบอุ่น อยากให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี อยากให้ครอบครัวเข้าใจ ไม่อยากให้ 

พ่อแม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวมากเกินไป อยากท าอะไรตามวัยตามความคิดของตัวเอง อยากให้ครอบครัว        
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร่าเริง บันเทิง มีความปรองดองและยอมรับซึ่งกัน ไม่ทอดทิ้งกัน     

ความในใจ...ของวัยผู้ใหญ่ 
อยากให้สมาชิกอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อยากให้รักและกันดูแลกัน 

อยากให้ลูกเป็นเด็กดีของของครัวและสังคม เชื่อฟังพ่อแม่ ขยันเรียน ห่างไกลยาเสพติด ต้องการความมั่นคง
ให้แก่คนในครอบครัว มีความพร้อมในทุกๆด้าน อยากได้ความสุข สนุกสนาน ความรักความเข้าใจ ก าลังใจ  
การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจากทุกคนในครอบครัว 

ความในใจ...ของวัยผู้สูงอายุ  
ต้องการให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข อยากเห็นลูกหลานมีอนาคตที่ดี เป็นคนดีของสังคม และต้องการให้มี

ลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่  

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ walk rally “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” 5 ฐาน     
ฐานที่ 1 ฐาน ห่อไข่ใส่กลอน (ปลูกจิตส านึกตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 
 วัยรุ่น คือวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ ชอบความท้ายทาย ชอบลองสิ่งใหม่ๆ เพราะฉะนั้น ครอบครัว
คือรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่นใช้ชีวิตข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในวัน
ข้างหน้า การช่วยกันประกับคับประคอง ดูแล เอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา สร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผล
ที่จะตามมา คือสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 

ฐานที่ 2 นกน้อย...คืนรัง (ปลูกจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ) 
 ผู้สูงอายุ คือ ปูชณียบุคคลแห่งบ้านที่สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความเคารพและให้ความส าคัญ
ภายใต้ขอบเขตความถูกต้อง การเชื่อฟังค าสอนและค าตักเตือนของผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เราควรถือปฏิบัติ เพราะกลุ่ม
คนเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ทุกค าสอน ทุกค าตักเตือน ย่อมจะมีเหตุผลแอบแฝงอยู่เสมอ    
การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว ฝึกความเชื่อใจ การสื่อสารพูดคุย ร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือให้
ครอบครัวผ่านอุปสรรคไปได้ 

ฐานที่ 3 รักใสๆ หัวใจสามดวง (สานสัมพันธ์รัก ลดช่องว่างระหว่างคนสามวัย) 
 สภาวการณ์ปัจจุบันวันนี้ สมาชิกในครอบครัวมีความห่างเหินมากขึ้น การเปิดใจนั่งคุยกัน การหา
กิจกรรมท าร่วมกัน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว การวางแผนครอบครัว ให้ความ
ช่วยเหลือ ร่วมมือ สามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสียสละ การให้อภัยซึ่งกันและกันจะท าให้ครอบครัว
ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ 

ฐานที่ 4 ครอบครัว ๓ พ. (เสริมสร้างจิตส านึกเรื่องความพอเพียง) 
ครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ ารวยหรือมีครบทุกอย่าง แต่เป็นครอบครัวที่ด าเนินชีวิตได้อย่าง

มีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง) ประกอบไปด้วย พ่อ แม่  
ลูก ผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่ร่วมกันสร้างรากฐานของครอบครัวให้แข็งแรง มั่นคง มีการวางแผนครอบครัวที่ดี ใช้จ่าย
อย่างประหยัดแต่ไม่ตระหนี่ รู้จักอดออม และร่วมกันปลูกฝังจิตส านึกในการด าเนินชีวิต 

 

ฐานที่ 4... 
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ฐานที่ 5 รวมด้วย...ช่วยกัน (เสริมสร้างพลังความสามัคคีในครอบครัว) 
การรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว         

ความสามัคคีจะช่วยเพ่ิมพลังให้กับครอบครัว การปรึกษา พูดคุย ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยต่อกัน       
จะก่อให้เกิดความรักความอบอุ่น และสามารถน าพาให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนได้  

กิจกรรม สานสายใยแห่งรัก...สู่ครอบครัว 
 กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้แสดงความรักความห่วงใย ความรู้สึกดีที่
มีต่อกัน ก่อให้เกิดความรักความใกล้ชิด ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ที่ดี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้
สายใยรักภายในครอบครัวแน่นเฟ้นมากยิ่งข้ึน 

กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ 5 กลุ่ม 

1. ผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่  
เป็นการปลูกจิตส านึกถึงลูกๆ ว่า อย่าทอดทิ้งให้แม่อยู่เพียงล าพัง โดยที่ไม่ได้เหลียวแลใส่ใจ อย่ารักแม่

แค่วันเดียวเฉพาะวันแม่ อยากให้รักแม่ทุกวัน ต่อให้เลยวันแม่ไปแล้ว ก็อยากให้ทุกคนยังรักและใส่ใจ ส านึกใน
บุญคุณของแม่เหมือนเดิม  

2. สานสายใย 3 วัย ในครอบครัว  
การอยู่ร่วมกันในครอบครัว บางครั้งอาจมีใครพลั้งเผลอท าผิดพลาด แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้โอกาสในการ   

แก้ตัว ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน “ลูกหลาน” เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ไม่มี
ใครที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นี้ได้ เพียงแต่เราส านึกผิดและกลับตัวกลับใจ คนในครอบครัวก็พร้อมที่จะให้อภัย
เราเสมอ 

3. แก่คอย 
 พ่อแม่ ปู่ยาตายาย เฝ้าคอยเราอยู่เสมอ กลับไปเยี่ยมเยียนท่านบ้าง หากไม่ได้กลับ ก็โทรศัพท์ไปหา
เพ่ือถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ให้พอคลายเหงา วันนี้เรายังไม่แก่ เราอาจจะไม่รู้ซึ้งถึงความรู้เหล่านั้น แต่วันใดที่เรา
แก่ตัวลง แล้วต้องนั่งรอคอยให้ลูกหลานมาหา วันนั้นเราจะรู้ซึ้งได้เลยว่า ความรู้สึกของการรอคอยนั้น มันแสน
เศร้าทรมานและหดหู่เพียงใด 

4. กรณีศึกษา “เลี้ยงลูกยังไงให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และเป็นเด็กดีในสังคม ไม่ท าร้ายพ่อแม่ ไม่เดินทางผิด 
ถึงแม้ว่า...พ่อ แม่ จะมีฐานะยากจน เป็นชาวนา ชาวสวน” ให้สะท้อนสังคม ในความหมายของ “รอยจูบบนฝ่าเท้า 

บทบาทสมมติเรื่องนี้ได้สะท้อนให้ลูกๆได้ส านึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ และความรักที่แสนบริสุทธิ์ของพ่อแม่ 
ที่ลูกหลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือละเลยไป ต้องการให้ลูกๆทุกคนได้คิดทบทวนและตระหนักให้มากขึ้น        
ในการกระท าหลายครั้งที่ท าไปอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ซึ่งอาจจะเกิดจากความหงุดหงิด นิสัยเอาแต่ใจ หรือความ
อยากได้อยากมีในสิ่งต่างๆ โดยปราศจากเหตุผล จนท าให้พ่อแม่ต้องเสียใจอย่างนับครั้งไม่ถ้วน 

5. หนึ่งเดียว คือ แม่ 
แม่คือคนที่คอยเลี้ยงดู ทะนุถนอมเวลาเราป่วยไข้ คอยอบรมบ่มนิสัยลูกๆให้เป็นคนดี ในทางกลับกัน 

เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แม่ก็แก่ตัวลง ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองก็ลดน้อยลงด้วย ในฐานะลูก เราก็
ต้องตอบแทนพระคุณท่าน เรามี “แม่” เพียงคนเดียว เราจะทอดทิ้งไม่ใส่ใจไม่ดูแลท่านได้อย่างไร? สิ่งที่แม่
ต้องการจากเราไม่ใช่ทรัพย์สินหรือเงินทองมากมาย แต่คือ “ความใส่ใจ” จากลูกหลาน  
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สรุปผลผลการด าเนินโครงการ  
 

ผลการด าเนินโครงการ 
 การด าเนนิกิจกรรมโครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พังงา เป็นเงินจ านวน 38,000.-บาท และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคุระ เป็นเงินจ านวน 
74,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,000.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) สรุปได้ ดังนี้ 
 1. จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายก าหนดไว้จ านวน 60 คน  
 2. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ / คณะท างาน ศพค./ วิทยากร จ านวน 10 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
70 คน  
 เมื่อสรุปผลจากเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่า มีผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าวมาลงทะเบียนเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งสิ้น 72 คน ที่ให้ความสนใจต่อโครงการ          
ครั้งนี ้
 3. ผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมครั้งนี้ และต้องการให้ทาง
หน่วยงานสานต่อหรือขยายผลยังชุมชนภายในพ้ืนที่ ต่อไป 
 ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินโครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประจ าปี 
2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ก) 
 

สรุปแบบประเมินผล  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ “” ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 

กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลักต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 72 คน ได้แก่ ครอบครัว เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวม 60 คน 
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ /คณะท างาน ศพค. /วิทยากร และอ่ืนๆ จ านวน 12 คน ทั้งนี้ ได้มีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์จากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” 

ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชาย 20 27.78 
หญิง 52 72.22 
รวม 72 100 

  

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 รองลงมาเป็น เพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 

 
 

ตารางที่ 2... 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 

ช่วงอายุ จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี 25 34.72 
19-25 ป ี 5 6.94 
26-35 ป ี 4 5.55 
36-45 ป ี 14 19.44 
46-59 ป ี 19 26.38 
60 ปีขึ้นไป 5 6.94 

รวม 72 100 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.72 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 46-59 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38 ตามด้วยช่วง
อายุ 36-45 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.45 ช่วงอายุ 19-25 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.94 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 และ ช่วงอายุ 26 -35 ปี จ านวน 4 คน 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงร้อยละของการศึกษาผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.4 8 11.11 

ป.4 3 4.16 
ป.6 18 25.00 

มัธยมต้น 15 20.83 
มัธยมปลาย 9 12.50 

ปวช. 4 5.55 
ปวส./อนุปริญญา 3 4.16 

ปริญญาตรี 6 7.64 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 7.64 

รวม 72 100 
 

จากผลการประเมิน พบว่า ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมิน คือ ป.6 จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00, มัธยมต้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83, มัธยมปลาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50, ต่ ากว่า ป.4 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 , ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.64, สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64, ปวช. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55,   ป.
4 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16, และ ปวส. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางที่ 4... 
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ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 5  6.94 

ค้าขาย 10 13.88 
รับจ้างทั่วไป 20 27.77 
ธุรกิจส่วนตัว 5 6.94 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 13.88 
อ่ืนๆ 22 30.55 
รวม 72 100 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (ประมง) จ านวน     
22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77   ตาม
ด้วยอาชีพค้าขาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 ต่อมาเป็นอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 รองลงมาเป็นอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94 และอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 คน ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายและ
กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ดังนี้  

ตารางท่ี 5 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายและ
กิจกรรม Walk Rally ฐานการเรียนรู้“สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การน าความรู้ไป
ใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 70.84% 15.28% 13.90% - - 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 71.23% 16.67% 11.12% - - 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกึอบรม 66.67% 27.78% 4.17% 1.39% - 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 70.84% 25.00% 2.78% 1.39% - 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 84.73% 13.89% 1.39% - - 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 90.28% 9.73% - - - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินฯ ที่มีต่อหัวข้อบรรยายและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่า 

ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.84 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 15.28 และ 
ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.90  

 
 

ระดับ... 
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2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของ
วิทยากร พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.23 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น                 
ร้อยละ 16.67 และ ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.12 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมของ
วิทยากร พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น                   
ร้อยละ 27.78 ตามด้วยระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.17 และ ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 1.39 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.84 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ตามด้วยระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.78 และระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 1.39 

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้การใช้เวลา
ตามที่ก าหนดไว้ พบว่า ส่วนมาก อยู่ ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.73 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก     
คิดเป็นร้อยละ 13.89 และระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.39 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม พบว่า 
ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.28 และระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 9.73 
 
ตารางท่ี 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 91.46% 8.54% - - - 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 93.90% 6.10% - - - 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 82.93 10.07% - - - 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 84.15% 15.85% - - - 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินฯ ที่มีต่อสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร สามารถสรุป

ได้ดังนี ้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อ ด้านสถานที่ ที่มีความสะอาดและเหมาะสม 

พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.46 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น ร้อยละ 8.54 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.90 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 6.10 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.93 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 10.07 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่ออาหารมีความเหมาะสม พบว่า ส่วนมากอยู่ใน

ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.15 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 15.85 
 

 

ตารางที่ 7... 
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ตารางท่ี 7 แสดงระดับความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา ก่อน และ หลัง
เข้ารับการอบรม 
 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม - - 54.88% 45.12 - 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 59.76% 40.24% - - - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินฯ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเนื้อหา ก่อน และ 

หลังเข้ารับการอบรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม 

พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.88 รองลงมาอยู่ในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 45.12 
2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 

พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.76 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 40.24 
 
ตารางท่ี 8 แสดงระดับความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้  
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

54.88% 45.12 - - - 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 59.76% 40.24% - - - 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ - 55.72% 44.28% - - 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินฯ ที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม

โครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.88 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็น                 
ร้อยละ 45.12  

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.76 รองลงมาอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 40.24 
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3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 55.72 รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.28 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะแบบต่อเนื่องโดยการขยายผลจากกลุ่มเป้าหมายเดิม เป็นแกนน าในการ
ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
 3. ควรจัดกิจกรรมในภาพรวมระดับต าบล อ าเภอ หรือ จังหวัด เพ่ือจัดหาแกนน า หรือ ชุมชนน าร่อง
ในการด าเนินกิจกรรมชุมชนตัวอย่าง หรือครอบครัวตัวอย่างที่สามารถเป็นแกนน าได้ไปท าการขยายผล 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
จากกการด าเนินการตามโครงการ “สานสายใยสามวัยในครอบครัวต าบลคุระ” ประจ าปี 2562   

ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของสมาชิกแต่ละครอบครัว ซึ่งต่างคนต่างที่ม า ต่าง
ความคิด ต่างวิสัยทัศน์ แต่เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกัน ณ จุดนี้แล้ว ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ ก่อเกิดเป็นความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งผลที่ได้จากการด าเนินโครงการครั้งนี้มี
กระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการดีมาก เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 


