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ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ที่         /2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร 
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำที่ย่ังยืน คร้ังท่ี 3และเครือข่ำยศึกษำ วิจัย 

และควำมสัมพนัธ์ กำรจัดกำรชุมชน คร้ังท่ี 5 

_________________ 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดจัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3 และเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน 
ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพิจารณาผลงานทางวิชาการเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ           
ทางวิชาการ และมีประสิทธิภาพ จึงของแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานทางวิชาการ ดังรายนามต่อไปนี้ 

1 คณบดีคณะวิทยาการจดัการ ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิรวิงศ์ กรรมการ 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา  ธาดานิต ิ กรรมการ 

5 รองศาสตราจารย์ ปรีชา วงศ์ทิพย์ กรรมการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร  พรหมนิมิตกลุ กรรมการ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์  พุฒจร กรรมการ 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สดุา  พุฒจร กรรมการ 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร กรรมการ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรี์  บุญคุ้ม กรรมการ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ กรรมการ 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศภิา  พจน์วาที กรรมการ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว กรรมการ 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา กรรมการ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สโรบล กรรมการ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ ์ทนุผล กรรมการ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ปรญิญาสุทธินันท์ กรรมการ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ศิขิรัมย์ กรรมการ 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกลู กรรมการ 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต  สังข์เฉย กรรมการ 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ กรรมการ 
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22 ร้อยต ารวจเอก ดร.วเิชียร  ตันศริคิงคล กรรมการ 

23 อาจารย์ ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต กรรมการ 

24 อาจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน  พลโยธ ี กรรมการ 

25 อาจารย์ ดร.จิตพนธ์  ชุมเกต ุ กรรมการ 

26 อาจารย์ ดร.จิราภา  พ่ึงบางกรวย กรรมการ 

27 อาจารย์ ดร.ชวนช่ืน  อัคคะวณิชชา กรรมการ 

28 อาจารย์ ดร.นฤมล  อรโุณทัย กรรมการ 

29 อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ กรรมการ 

30 อาจารย์ ดร.ปรญิญา  หรุ่นโพธิ ์ กรรมการ 

31 อาจารย์ ดร. ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ กรรมการ 

32 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสรฐิศิลป ์ กรรมการ 

33 อาจารย์ ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ กรรมการ 

34 อาจารย์ ดร.ภพ  สวสัด ี กรรมการ 

35 อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ ์ กรรมการ 

36 อาจารย์ ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ กรรมการ 

37 อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา  วีระไพบูลย์ กรรมการ 

38 อาจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล กรรมการ 

39 อาจารย์ ดร.สุนี  ค านวลศิลป ์ กรรมการ 

40 อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล กรรมการ 

41 อาจารย์รชกร  วชิรสิโรดม เลขานุการ 

42 นางสาวสุนสิา  วงศ์ประทุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี       มกราคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

 

 สั่ง  ณ  วันท่ี       มกราคม  พ.ศ. 2561 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง) 

 คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

 

 

 

 



สารบัญ 

การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในการท าอาหารทางสายให้อาหาร 1 
พจมาลย์ วงศ์ศิลป์, ทรงสุดา ภู่สว่าง, จุฑามาศ มะโนวรรณ์ และญดากานต์ แสนสมฤทธิ์  
แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านศรีโพธิ์งาม ต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 
ถนิมรักษ์  พระบาง, ปฐมา โสภิณ และสรสิช เรืองรุ่ง   
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์โรงงานหลวงฯที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ 22 
ณัฐพร หมอยาดี, พิมพ์ตะวัน ศรีเมือง, อาภาภรณ์ พรหมพิงค์ และณรงค์ ศิขิรัมย์  
มโนทัศน์ภิวัตน์ของปกาเกอะญอต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน บ้านช่างเค่ียน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 35 
กันยา ผาด่าน, อธิติยา วณะเจริญ, อัชเชวะ ชุ่มวงศ์ และธงชัย ภูวนาถวิจิตร  
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ :กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนนท์เกาะเกร็ด ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

41 

ตรวีุฒ ิธรรมวโรกุล และวรพล นามธง  
ความส าเร็จในการเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรณีศึกษาหมู่บ้านน  าทรัพย์หมู่ที่ 9 ต าบลแก่งกระจาน  อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

48 

ปาริชาต ิเมฆประสาท, รักษิณา เทียมสุขสม และวันชยั เจอืบุญ  
เร่ืองเล่าของหญิงตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร กรณีศึกษาชุมชนรางกร่าง หมู่ที ่11 ต าบลจระเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 56 
ดวงธิดา ยาชมภู    
คุณค่าและการจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร       
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

61 

พิชามญชุ์ วิฑูรย์พันธ์ และสุทธิดา เอี่ยมสอาด  
ถอดบทเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 69 
จาตุรนต์ ศรีลารักษ ์  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 79 
นายปุณณวิช แพทยานันท ์และ นายวรัญญู ลอยฟ ู  
การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี ยงปลาสลิดบางบ่อ กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 91 
กาญจนาพร จ าปาเงิน, พรวิมล สุดแสวง และภพ สวัสด ี  
การปรับตัวทางการตลาดของผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายมีดอรัญญิกใน ต าบลทา่ช้าง อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 100 
พัตรพิมล สมบัติแกว้ และวัศยา สังข์ชื่น   
วิถีชีวิตของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย ์วัดหนู (บางกอกน้อย) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 106 
ณัฐวัตร คงทอง  
การศึกษาศักยภาพความพร้อมต่อการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดมหาบุศย์ 118 
กมลชนก รอดสวัสดิ,์ สาลินี เรืองวัฒน และภพ สวัสด ี  
การรวมกลุ่มเพชรบุรีดีจัง กรณีศึกษา กลุ่มลูกหว้า 126 
กรกช ฉัตรทัณต์, ณัชชา บุสวงศ์, ภูษณตา พันพูรักษ์ และเลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ  
การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการท่องเท่ียวของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงเรือนจ าชัว่คราวเขากลิ ง 
จังหวัดเพชรบุรี 

134 

มาริษา มามาก, รมิตา ขนกเงิน, ธนพร ภิรมย ์และเลิศลักษณ ์เจริญสมบัต ิ  
 



134 
รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการระดับชาติ เครอืข่ายด้านการจัดการชมุชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนครั้งที่ 3  

 และเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพนัธ ์การจัดการชุมชน ครั้งที ่5   
วันที ่22 – 24 มีนาคม 2561   

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
 

การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 

Human resource management affect to Success of Tourism of Sufficiency 
Economy in Khao Kling Learning Center, Phetchaburi province 

มาริษา มามาก1  รมิตา ขนกเงิน2 ธนพร ภิรมย์ 3 และเลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ4 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ช่ัวคราวเขากลิ้ง และการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหารเรือนจ า ผู้ต้องขัง และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ช่ัวคราวเขากลิ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นไป ตามนโนบายของเรือนจ ากลางเพชรบุรี และมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระ 
ตามกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรม  การบริหารจัดการในภาระหน้าที่ต่างๆจะท าตามกฎระเบียบภายใน และ
ความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวเกิดจากความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร ความร่วมมือในการปฏิบัตงิาน
ของผู้ต้องขัง และการเข้ามาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว  

ค าส าคัญ  :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง , ปัจจัยความส าเร็จ , การด าเนินงาน ,เรือนจ าเขากลิ้ง 

Abstract 
 The objective of this research is to study the operation of Sufficiency Economy in Khao 
Kling Learning Center. And studying to human resource management affect to success of the tourism 
of Sufficiency Economy in Khao Kling Learning Center.  This is a qualitative research.  Data were 
collected by semi- structured interview and non- participant observation.  The main contributor is 
Prison administrators, person in confinement and tourists.  The results of the study showed that 
Management of Sufficiency Economy in Khao Kling Learning Center.Most of them are based on the 
policy of the Prison administrators and the management changed the agenda.  Management of 
various obligations will follow the internal rules. And the success of tourism is due to the ability of 
the management. Cooperation in the work of inmates and the visit of tourists. 

Keywords:  Sufficiency Economy Center, Success Factors, Operation, Khao Kling Prison 
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1.บทน า 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ผู้คนในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ไม่น้อย ตัวอย่างเช่น ในช่วงตั้งแต่ 
เดือนมกราคม-ตุลาคม ปี2560 รายได้รวมทั้งหมดจากการท่องเที่ยวสูงถึง 1,939 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 7.68% 
จากปีที่แล้ว และจ านวนของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติยังเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 96.13 ล้านคน-ครั้ง มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วถึง 3.38% (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2560) 
 การทอ่งเที่ยวนั้นมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
หรืออื่นๆอีกมากมาย แต่อีกหนึ่งประเภทที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจอย่างมากก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ไปพร้อมกับการท่องเที่ยวอีกด้วย และในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ที่ทรงเน้นถึงการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเป็นหลัก (มูลนิธิชัยพัฒนา,2559)  มารวม
กับการท่องเที่ยวโดย มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง
ตามความรู้ที่ได้รับท าให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมากมาย 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง  จ. เพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ได้น้อมน าเอา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า ให้มีความรู้เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตเพื่อสร้างรายได้และแบ่งเบาภาระครอบครัวอี กทั้งท าให้
ผู้ต้องขังไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก  เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผัก และอื่นๆอีกมากมาย แต่ที่ข้ึนช่ืออย่างมากคือการ
ท าบ้านดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย  ต่อมาได้มีการเปิดให้ความรู้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาศึกษาดู
งาน จนกระทั่งผู้บัญชาการได้เล็งเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จึงได้มี
นโยบายที่จะพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้ กลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง 
 ท าให้คณะผู้ศึกษา สนใจศึกษาความส าเร็จในเชิงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ช่ัวคราวเขากลิ้ง  จ. เพชรบุรี ศึกษากิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการภายในศูนย์การเรียนรู้ ท่ีสามารถน้อมน าแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน สามารถท าให้
เรือนจ าช่ัวคราวแห่งนี้เป็นท่ีสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง ด้านการท่องเที่ยว 
2. เพื่อศึกษาความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง  

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 3.1เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง 
 เมื่อวันท่ี 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2505 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดอาณาเขตทีดินบริเวณเชิงเขากลิ้งต าบล
วังไคร้ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 600 ไร่ ให้เป็นเรือนจาช่ัวคราวเขากลิ้ง (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ต าบล
วังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
ด้านการปลูกสร้างสวนป่า ด้านการเกษตรกรรมและเลียงสัตว์ โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
  1.ทิศเหนือจรดถนนสายเขื่อนเพชร–แก่งกระจาน 
  2.ทิศใต้จรดถนนสาธารณะและบ่อน้า บ้านทุ่งเคล็ด 
  3.ทิศตะวันออกจรดถนนสายสาธารณะสายบ้านทุ่งเคล็ด–บ้านซ่องเมตร 
  4.ทิศตะวันตกจรดที่ดินกรมการปกครองและที่ดินหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 13 
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 เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง เป็นเรือนจ าความมั่นคงต่ า เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ควบคุมผู้ต้องขัง
ที่ต้องโทษครั้งแรก ใกล้พ้นโทษ (เหลือโทษจาไม่เกิน 5 ปี) หรือจ าคุกมาแล้ว 1 ใน 4 หากเป็นคดียาเสพติดต้องอยู่ใน
เง่ือนไขการพักโทษ จากเรือนจากลางเพชรบุรีและเรือนจ าใกล้เคียง เปิดด าเนินการเมื่อปี 2505 ขึ้นตรงต่อเรือนจ า
กลางเพชรบุรี มี ความจุในการควบคุมผู้ต้องขัง 100 คน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความรับผิดชอบ 134 คน เป็นชายล้วน 
มีพื้นท่ี 580 ไร่ เป็นสวนป่าสะเดา 380 ไร่ ป่าธรรมชาติ 5 ไร่ บ่อน้าเพื่อการเกษตร 3 บ่อ รวม 20 ไร่ เป็นแปลงสาธิต 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 50 ไร่ และเป็นสิ่งปลูกสร้าง25 ไร่ 
 ในปี 2550 กรมราชทัณฑ์ได้จดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมน าแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเรือนจ า และพัฒนาผู้ต้องขัง ให้
ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่ ด้านปัจจัย 4 ที่อยู่อาศัย การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีอาชีพที่สุจริต มั่งคง กิจกรรม
การฝึกวิชาชีพการเกษตร (เกษตรพอเพียง) การปลูกสร้างบ้านดิน ของเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง ประสบผลส าเร็จเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของบุคคลหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ จัด
บุคลากรเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพในศูนย์ฯเป็นจ านวนมากในแต่ละปี(ส านักงาน กปร., 2556 : 2-3) 
  จุดเด่นของเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งที่เป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวาง คือ การสร้างบ้านดิน ซึ่งเป็นการสร้าง
บ้านที่มีราคาถูก เพราะใช้ดินเป็นวัสดุก่อสร้าง มีรูปแบบแปลกตาสวยงาม แข็งแรงทนทาน ป้องกันความร้อนได้ดี 
ภายในบ้านดินจะเย็นกว่าอากาศนอกตัวบ้านประมาณ 1-2 องศา มีบ้านพักท่ีสร้างจากดินหลายหลังเปิดให้เข้าพักและ
มีฟาร์มแกะ กระต่ายและม้า สาหรับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง(บ้านดินเขากลิ้ง,2554) 
 3.2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมา
นานกว่า 30 ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ ความรู้ ความรอบคอบ และมีคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย,2549:9) 
 3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการท่องเทียว 
 คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Juran, 1964) การเป็นไปตามความต้องการหรือ
สอดคล้องกับข้อก าหนด (Crosby,1979) คุณภาพของการออกแบบและความสอดคล้องในการด าเนินงานที่จะนามา
ซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าของผลงาน (Deming, 1940) การประหยัดทีสุด มีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ (Ishikawa, 1985) สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเงื่อนไขด้านการใช้งาน และราคาของ
ลูกค้า (Feigenbaum, 1961)หรือมาตรฐาน ผลงานประสิทธิภาพ และความพอใจ(ทิพวรรณ,2547) 
 จากการศึกษาความหมายของคุณภาพที่ผู้เช่ียวชาญกล่าวมาจะเห็นว่า คุณภาพเป็นค าที่มีความหมาย
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี สามารถสรุปความสอดคล้องของความหมายได้ 3 ด้าน คือ การเป็นไป
ตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดการสร้างความพอใจให้ลูกค้า และด้านต้นทุนการดาเนินงานท่ีเหมาะสม 
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4.วิธีการด าเนินวิจัย 
 ในการวิจัย ความส าเร็จในเชิงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง จ.
เพชรบุรี คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งและเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยคณะผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาและการเก็บ
ข้อมูลนั้นเน้นการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร ผู้ต้องขัง และนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและสอบถามถึง
รายละเอียดที่ต้องการทราบได้อย่างตรงจุด 
 4.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือผู้บริหาร 1 ท่าน  ผู้ต้องขัง 5 คน และนักท่องเที่ยว 5 คน  
 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1) ตัวผู้วิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผู้ศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิธีการต่างๆร่วมกัน เช่น การบันทึกเสียง การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม 
  2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง คณะผู้ศึกษาใช้แบบแนวค าถามเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ     
    ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับวิจัย  
  3) อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล คณะผู้ศึกษาท าการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม และท าการพูดคุย สอบถามนอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์ โดยมีการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
สมุด บันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง กล้องในการบันทึกภาพท ากิจกรรม เป็นต้น 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าไปสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล
จากงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การตรวจสอบสามเส้าวิธีการด้ านข้อมูล เป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ที่คณะผู้ศึกษาได้มานั้นถูกต้อง 
 4.4ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปผล ในช่วงเดือนเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560 
 4.5 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ เรียบเรียง แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ โดย
เปรียบเทียบกับแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ 
และท าการสรุปผล 
5.ผลการวิจัย 
  คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่อง ความส าเร็จในเชิงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี โดยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   
 5.1การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนช่ัวคราวจ าเขากลิ้ง 
   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง อยู่ในความรับผิดชอบของเรือนกลางเพชรบุรี 
การบริหารจัดการส่วนใหญ่จะเป็นไปตามนโนบายของเรือนจ ากลางเพชรบุรี และมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระ 
ตามกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรม  การบริหารจัดการในภาระหน้าที่ต่างๆจะท าตามกฎระเบียบภายใน แต่ยังได้
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เพิ่มหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งให้แก่
ผู้เข้าเยี่ยมชม ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งมีการบริหารจัดการ โดยมีล าดับขั้น
ดงัต่อไปนี้  
 ด้านหลักการบริหาร ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่บริหารในวาระนั้นๆ ว่าจะมีมุมมองในการดูแล
ปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน และ วางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆในอนาคต เพื่อท าให้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง เป็นที่ฝึกอาชีพของผู้ต้องขัง และ 
เป็นสถานที่ให้ความรู้ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารงานในอนาคต จะ
เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ 
 ด้านความรู้ของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องรู้ระเบียบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่ง
เกี่ยวข้องควบคุมผู้ต้องขัง และบริหารงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด มิฉะนั้นแล้วก็จะท าให้มีความผิดได้ การรู้
กฎระเบียบจะท าให้งานรวดเร็วและถูกต้อง  
 ด้านการปฏิบัติงาน มีการจัดล าดับความส าคัญของงานภายในได้แก่การแบ่งงานของผู้ต้องขัง โดยผู้ต้องขังมี
ตารางเวลาก าหนดในแต่ละวัน โดยตามกฎหมาย  หลัง 18.00 น. ผู้ต้องขังต้องเข้าเรือนจ า และผู้ต้องขังปฏิบัติตาม
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด   กิจวัตรประจ าวันของแต่ละคนจะมีลักษณะคล้ายๆกัน คือ เช้าต้องช่วยกันท าความสะอาด
พื้นที่ที่ตนเองเป็นผู้ดูแล หลังจากนั้นต้องท าหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย เช่น ให้อาหารหมู รดน้ าต้นไม้ เก็บ
ผลผลิตไปขาย เป็นต้น และยังจะต้องคอยอ านวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 
ช่วงเย็นมีหน้าที่การเก็บกวาดสถานท่ีในการดูแลให้เรียบร้อย และกลับเข้าเรือนจ าตามเวลาที่ก าหนด 
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะใช้หลักจิตวิทยาในการจูงใจให้ผู้ต้องขังเพราะถือเป็นขวัญและก าลังใจที่
ส าคัญในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติตนดีไม่ผิดกฎจะได้รับสิทธิให้เข้ามาญาติมาพักค้างแรมร่วมกันภายใน
บ้านดินที่สร้างไว้เพื่อรับรองครอบครัวของผู้ต้องขัง  และได้รับเงินปันผลที่ได้จากการจ าหน่ายผลผลิตจากการฝึก
อาชีพของผู้ต้องขัง เป็นต้น 
 5.2 ความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนรู้เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง 
 ความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวเกิดจากความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่ งจะมีการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามแตกต่างจากภาพเรือนจ าท่ีคนส่วนใหญ่จะนึกถึง และมีการพัฒนา
ผู้ต้องขัง ให้มีความช านาญในอาชีพต่างๆที่ตนฝึกฝนและสามารถให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างดี 
 ในความส าเร็จนั้นผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวขึ้นเพราะ
ความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือของผู้ต้องขังในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารผลักดันให้
ผู้ต้องขังมีแรงกระตุ้นที่จะปฏิบัติงานตามค าสั่งอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดผลดีต่อศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง คือสามารถพัฒนาไปได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้ และยังส่งผลดีต่อผู้ต้องขังเองคือการ
ได้มีอาชีพติดตัวไปใช้ในอนาคต เช่น ผู้ต้องขังที่ฝึกอาชีพเลี้ยงม้า ที่สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ได้จริง เพราะว่าพื้นฐาน
เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอยู่แล้ว และจะน าความรู้นี้ไปใช้ในการเลี้ยงม้าที่ใช้จูงริมชายหาดต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นนี้จะท าให้ผู้ต้องขังเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการท างานอย่างเต็มที่และท าให้งานที่ได้นั้นเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สามารถบอกได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ า
ช่ัวคราวเขากลิ้งแห่งนี้มีความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จากบทสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่มี
ความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งอย่างมาก เพราะว่า
นอกจากการได้พักผ่อนและได้รับความรู้แล้วยังมีกิจกรรมให้ร่วมท าอีกมากมาย เช่น การขี่ม้า การให้อาหารสัตว์ และ
การปั่นจักรยาน เป็นต้น ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากกลับมาเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราว
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เขากลิ้งแห่งนี้อีกครั้ง และเกิดการบอกต่อกันขึ้น ท าให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง  
กลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 
6.อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความส าเร็จในเชิงการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราว
เขากลิ้ง        จ.เพชรบุรี  พบว่า การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราว จ.เพชรบุรี 
ผู้บริหารมีการวางแผนนโยบาย  และปรับเปลี่ยนนโยบายตามผู้บริหารแต่ละท่าน โดยผู้บริหารแต่ละท่านจะมีนโยบาย
ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละท่าน  รวมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานใน
องค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกของผู้ต้องขัง และผู้บริหารมีความพยายาม
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และปรับปรุงพัฒนาทักษะในการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความของ สมพร ศิลป์สุวรรณ์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องใช้
ความรู้และทักษะหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ หลักการบริหาร ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการปรึกษาหารือกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทุกคนควรจะต้องรับรู้รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกัน
ท า  ด้านความรู้ เพราะราชการมีข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องซึ่งต้องบริหารงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรสายสนับสนุนว่าจะท าอย่างไรให้บุคลากรของเรา
ท างานให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล การบริหาร การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ 
 ด้านของความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวของศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง จ.
เพชรบุรี  พบว่า ความส าเร็จเกิดจากการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากผู้บริหารโดยจะมีการบริหารการด าเนินงาน โดยมี
ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Deming (2553) ที่กล่าว
ว่า คุณภาพของการออกแบบและความสอดคล้องในการด าเนินงาน  ในด้านความส าเร็จที่เกิดจากความประทับใจของ
นักท่องเที่ยวคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง ท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการเข้าเยี่ยม
ชมเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ท าให้รู้สึกประทับใจและต้องการที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวท่ีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งนี้อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ จิตตินันท์ 
เดชะคุปต์ (2551) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ 
7.ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นได้ว่าความส าเร็จทางด้านการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารและการปฏิบัติตนของผู้ต้องขังที่ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ หากมีการพัฒนาการจัดการอย่างต่อเนื่องให้
ตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จะสามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขา
กลิ้งในด้านต่างๆ และท าให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง  กลายเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
8.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 8.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในความส าเร็จด้านอื่นๆของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขา
กลิ้ง เพื่อน าไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้งให้ดีมากยิ่งขึ้น  
 8.2ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านการสร้างก าลังใจให้กับผู้ต้องขังในการร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง 
เอกสารอ้างอิง 
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